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IRMA lAPlASSE 

orgen donderdag 7 de
cember begint in Brussel 

1 de herziening van het pro-
1 ces tegen Irma Laplasse-

Swertvaeger, eenenvijftig jaar na
dat zij door de krijgsraad in 
Brugge tot de dood met de kogel 
werd veroordeeld. De aanklacht 
luidde verraad en verklikking. Op 
30 mei 1945 werd in het Brugse 
Pandreitje het vonnis uitgevoerd. 

Onze lezers zijn vertrouwd met 
het dossier, het werd in dit week
blad herhaaldelijk uit de doeken 
gedaan. Een halve eeuw lang is de 
zaak Irma Laplasse blijven kna
gen aan het Vlaamse geweten, 
regelmatig heeft het dossier voor 
hoogoplopende polemieken ge
zorgd. Er werden boeken, voor en 
tegen, over geschreven. Nog ver
leden zondag, tijdens het BRTN-
programma De Zevende Dag, zette 
het twee mannen, Louis De Lent-
decker en Johan Anthierens, als 
kemphanen tegenover mekaar. 
Een rare konfrontatie: een ge
wezen verzetsman neemt het op 
voor de herziening van het proces 
en een telg uit een „zwarte" fa
milie wijst de herziening radikaal 
af. 

Het gekibbel was niet mooi, maar 
zegt alles over het onverwerkt 
verleden waaraan de Vlaamse ge
meenschap nu reeds 50 jaar la
boreert. Wij gaan hier niet de een 
af de andere tot winnaar van het 
debat uitroepen, daarvoor zijn de 
omstandigheden te delikaat. 

Wat wij wel willen is pleiten voor 
sereniteit rond het proces. Hoe 
moeilijk het voor de opponenten 
ook is toch zal sereniteit nodig zijn 
om de uitspraak niet te beïn
vloeden en ze, wat ze ook weze, te 
aanvciarden. 

Voor het eerst bij ons weten wordt 
een zo omstreden repressiedos
sier, met een terechtstelling als 
gevolg, opnieuw bekeken. 

Toen Justitieminister Wathelet in 
september 1994 besloot dat het 
proces kon worden herzien zal hij 
wellicht over voldoende elemen
ten beschikt hebben om zijn be
slissing te staven. Er werd rond de 
zaak veel onderzoek gedaan, 
vooringenomen maar ook objek-
tief. Toch leven er nog veel vra
gen. 

Is de krijgsraad in Brugge die de 
doodstraf over de vrouw uit Oost-

BRAND IN SEINHUIS LEGT 
WANBEHEER NMBS BLOOT 

NOG MAANDEN 
HINDER OP HET SPOOR 
Ekn brand In het verouderde éeinhui) van BrudéeL Noord 
zaL de ^poorgebrulkeré nog maanden miterle bezorgen. Dit 
éelnhu'u regelde het treinverkeer op de Briu<feUe noord-
zwd-verbinding, waar dagelijL) zo'n duizend treinen 
doorduizen. De brand legde het hui^ volledig 'ui de a,). Ook 
alle étroom- en telefoonverbindingen voor de noord-zuldaé 
raakten verbroken. Volgend de brandweer wa^ de brand
beveiliging in het deinhuLf ontoereikend. 

De brand in het jeinhuu) aan het Noordötation garandeert de 
treinreizigerd nog maanden miserie. De info-dienaten van de NMBS 
zullen het kunnen uitleggen... 

D
e N M B S spreek t van een 
noodlot t ig ongeval . N a de 
on t spor ing van enkele -we
ken geleden, en de sta

k ingen van vorige w e e k v o r m t 
de b r a n d in de achilleshiel van 
de spoorwegen het h o o g t e p u n t 
van reizigersleed. D e installa
ties in het seinhuis w a r e n veer
tig jciar oud . D e minimale vei
l igheidsvoorzieningen on tb ra 
ken . D e b r a n d w e e r kon ter-
nau-wemood ter plaatse gera
ken . Een noodc i rku i t voor de 
kommunika t i eh jnen is onbe
s taande . I d e m di to voor de be
d ien ing van de spoorwissels . 
Ongelofehjk m a a r waar . E^n 
b r a n d Ln één bepjiald seinhuis 
o n t r e d d e r t het ganse spoorweg
net. Is in s taat om voor maan
den lange pendelmiser ie te zor
gen. 

D e z e en vo lgende w e k e n zal de 
zw^arte piet tussen de be t rok
k e n e n sneller heen en w e e r rei
zen d a n de t r emen tussen n o o r d 
en zuid. D e N M B S - d i r e k t i e 
k loeg al over he t g e b r e k aan 
middelen van de federale over
heid o m de nodige inves ter ingen 
te doen die deze r a m p k o n d e n 
vermijden. M a a r de reger ing 
k a n de spoorwegdi rek t i e mak
kelijk het venAdjt toes tu ren h u n 
geld niet op de meest veran t 
w o o r d e manie r gebru ik t te h e b 
ben. 

duinkerke uitsprak te Uchtvaardig 
geweest? Werden er moedwillig 
rapporten genegeerd? Is het on
derzoek onzorgvuldig gebeurd? 
Voldeden de terechtgestelde ver
zetsmensen al dan niet aan de 
internationale voorwaarden van 
krijgsgevangenen? Bestaat er een 
oorzakelijk verband tussen het 
gesprek dat Irma Laplasse met de 
Duitse soldaten voerde en de 
dood van zeven weerstanders? 

Heeft Irma Laplasse onterecht de 
dood met de kogel gekregen? 

Het mUitair gerechtshof van 
Brussel zal op deze en andere 
vragen moeten antwoorden. 

Essentiële vragen dus, maar waar
van de antwoorden niet meer be
slissen over leven en dood, zoals 
vijftig jaar geleden. Vandaag gaat 
het over een mogelijk eerherstel 
voor vrouw Laplasse en haar na
bestaanden. Dat de uitspraak, wat 
ze ook weze, weerslag zaJ hebben 
op het nog steeds hangende pro
bleem van de repressie en de 
epuratie is onvermijdelijk. De 
kans is niet gering dat de roep om 
andere herzieningen zal Idinken. 
In dit verband verwijzen wij naar 
de aangekondigde Panorama-uit
zending (BRTN) van donderdag 
14 december a.s. die gewijd zal 
zijn aan het proces van Leo Vin-
devogel. 

Al beseffen wij dat onze stem 
bescheiden is toch wagen wij een 
oproep tot allen die zich emo
tioneel betrokken voelen bij deze 
zaak en aanvenvante dossiers om 
het klimaat niet te verpesten. Be
togingen en uitspraken die de se
rene sfeer zouden kunnen scha
den zijn de komende weken on
gepast, van wie ze ook komen! 
Daarom moet de schending van 
het graf van dom Modest van 
Assche op het kerkhof van de St.-
Pietersabdij te Steenbrugge drie
dubbel afgekeurd worden. Men 
raakt niet aan een graf, men raakt 
niet aan een graf van iemand die 
op ergerlijke wijze vernederd en 
mishandeld werd, men raakt niet 
aan het graf van een repressie-
slachtoffer op een ogenblik dat er 
voldoende redenen bestaan om 
het proces van een ander repres-
sieslachtoffer te herzien. 

De verantwoordelijkheid van 
hen, wie ze ook mogen zijn, die 
door dit en andere incidenten het 
herzieningsproces Laplasse willen 
bezwaren is zeer groot. 

Laat ons het nodige vertrouwen 
hebben in het rechtvaardigheids
gevoel van de gerechtehjke in
stanties, hoe omstreden deze de 
jongste tijd ook zijn. 

Alaurits Van Liedekerke 

(Leed verder biz. 11) 
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DOORDEWEEKS 
• Als twee honden vechten 
om een been... De Spaanse 
mmister van Buitenlandse 
Zaken Javier Solana volgt 
Willy Claes op aan het hoofd 
van de Navo. Even voordien 
had de Deen Jensen zich uit 
de race teruggetrokken. Hij 
was op een Frans veto ge
botst. Eerder al had de Ne
derlander Lubbers omwille 
van een Amerikaans veto de 
handdoek In de ring gewor
pen. 

• Enkele Engelse weten
schappers eten geen runds-
vlees meer. Hoewel ze het 
niet kunnen bewijzen, vin
den ze het risiko op her-
senaandoeningen te hoog. 
De dolle koeien-ziekte zou 
immers wel eens overdraag
baar kunnen zijn op mensen. 
Een professor pleit ervoor 
om de verkoop van alle pro-
dukten w^aarin vleesafval 
wordt verwerkt te verbie
den. 

• De ouders van Jul ie en 
Melissa krijgen voortaan 
geen kindergeld meer voor 
hun verdwenen dochters. 
Het is zes maanden geleden 
dat de meisjes spoorloos ver
dwenen. Met het kindergeld 
betaalden de ouders deels de 
zoekcikties. 

• O p de algemene verga
dering van het IJzerbede-
vaartkomitee van zaterdag 
waren de elf ontslaggevers 
uitgenodigd. Slechts één van 
hen daagde op, Door Van-
dturen. Enkele anderen 
stuurden een verontschuldi
ging, of stelden eisen bij hun 
terugkeer. 

• De algemene vergadering 
hoorde het verslag over de 
onderhandehngen van de 
Raad van Beheer met het 
Forum. Er werd beslist een 
brief te schrijven waarin het 
Forum gevraagd werd om 
het inspraak-voorstel verder 
te verduidelijken met kon-
krete suggesties. In de Raad 
van Beheer wordt intussen 
ook verder gewerkt aan de 
verbetering van de in
spraak, zij het binnen de 
bestaande strukturen en sta
tuten van het IJzerbede-
vaartkomitee. 

• Wie goed skoort in de 
Man van de Week, een on
derdeel van het VT4-pro-
gramina Meer man met Ivan 
van Ivan Heylen, is VXJ-
voorzitter Bert Anciaiix. Na 
tien afleveringen prijkt hij 
op de vijfde plaats na bv's als 
Jan Leyerd, Koen Wauterd, 
Bart Peeterd, en Mark Uyt-
terhoeven. 

• In TV-Ekspres verklaart 
Heylen de vreemde skore 
van de jonge Anciaux als 
volgt: "hij is w êl poUtikus, 
maar niet meteen één van de 
machtigste. Maar 't is een 
lieve, hé!" 

• Het aantal uitkeringsge
rechtigde volledige wrerklo-
zen in Vlaanderen daalde in 
november met 2,2% tegen
over oktober. In vergelijking 
met vorig jaar werd een da-
Ung met 0,7% genoteerd. 
Vooral de werkloosheid bij 
vrouwen is sterk afgeno-

VAN ABOS... 
Naar aanleiding van de ont
hullingen in de pers over de 
schandalen bij het Algemeen Be-
dtiuir voor Ontwikkelmgddamenwer-
kuig vroeg gewezen VU-onder-
voorzitter en UG-professor in 
de Ekonomie Jef Maton zich af 
waaronï het bijna een kwart
eeuw geduurd heeft alvorens 
deze dtoet van witte olifanten zijn 
•weg naar de openbare mening 
heeft gevonden (J)e Standaard, A 
december). 
Maton stelde zich als deskun
dige op het gebied van ont-
wikkehngssamenwerking en 
Zaïre-beleid meer bepaald de 
vraag w^aarom bepjialde (gewe
zen) ambtenaren, zoals Sain-
traint, jjirenlang gezwegen heb
ben, en zich nu opw^erpen als 
rechtvaardige rechter. Uit zijn 
archief diepte Maton materiaal 
op dat erop wijst dat deze PSC-
gezinde zélf ook vuUe handen 
heeft. 
De professor keert zich tegen de 
denkpiste dat de niet-goever-
nementele organisaties (ngo's) 
beter het werk van Abos kun
nen overnemen. Hij besluit dat 
de Abos-affaire wel eens een 
intermezzo zou kunnen zijn, 
„dat de geesten moest zoet hou
den in afwachting van een be-
shssende opsteUing rond het 
Belgisch probleem van de so-
ciaJe zekerheid, dat aan de no
den van de armen in de v/ereld 
volkomen voorbijgaat." 
Wat er ook van zij, de Witte 
olifanten brachten heel de po
litieke wereld in beroering. VU-
voorzitter Bert Anciaux vroeg als 
senator dringend de oprichting 
van een parlementcdre onder-
zoekskommissie. Hij diende een 
wetsvoorstel in om zon kom
missie op te richten. "Vele ont-
wikkehngsprojekten brachten 
enkel voordeel voor de Belgi
sche industrie", stipt Anciaux 
aan, "m£iar hebben niets bij
gedragen tot de ontwikkehng 
van het betrokken land. Er is 
sprake van wanbeleid en mis
schien zelfs van korruptie, met 
mogehjke betrokkenheid van 
ambtenaren van het Abos." 

...NAAR NGO'S 
Anciaux noemde het onbegrij
pelijk dat staatssekretaris Mo-

Wi^t StaatJdekretarid Reginald MoreeU dat het OSI-team zinnens 
wad de geOdtromen van het ABOS naar Artóen zonder Grenzen te 
onderzoeken? 
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reeb (CVP) weigerde in te gaan 
op de voorwaarden van de ont
slagnemende voorzitter van de 
anti-fraudecel, die een aantal 
schandalen uitgebracht had, om 
zijn werk te hervatten. Als Mo
reels 'werkelijk "dit abces wil 
opensnijden zal hij een scherp 
mes nodig hebben", weet de 
senator. Want "enkel een on-
afhankehjk en grondig onder
zoek van de feiten zal kunnen 
leiden tot de nodige drastische 
konklusies." 
In De Morgen kwam dinsdag jl. 
het voormóJig hoofd van de 
Abos-anti-fraudecel, het OSI-
team, Robert Druytd aan het 
woord. Omdat de zaak dermate 
geëskaleerd is, vindt hij dat hij 
nu vî el moét praten. Druyts legt 
uit dat toen de moeilijkheden 
rond het onderzoek van het dos
sier Kaap-Verdië begonnen, het 
OSI-team op het punt stond de 
geldstromen naar de ngo's, en 
meer bepaald naar Artden zonder 
Grenzen, te onderzoeken. 
De geldstromen van het Abos 
naar de ngo's moest het vierde 
dossier van het OSI-team wor
den. Dciarover waren al afspra
ken gemaakt met toenmahg 
staatssekretaris Derycke. „Bin
nen het OSI-team werd voor
gesteld Artsen zonder Grenzen 
te nemen", vertelt Druyts, „een
voudigweg omdat ze de grootste 
ngo zijn, en Deiycke was daar 
niet afkerig van. Of Moreels 

daar later van op de hoogte is 
gebracht, w^eet ik niet." Rond 
Artsen zonder Grenzen werd 
door het OSI-team totnutoe 
geen enkele onderzoeksdaad 
verricht. 

PERIFERIE 
Even toonden Vlaamse over
heden (Vlaamse regering en 
vooral Bestendige Deputatie 
Vlaams-Brabant) zich wat flin
ker in Vlaams-Brabant, en er 
volgt een reaktie vanuit Frans
talige hoek. 
Op vier fronten kondigden de 
Franstaligen van PRL-FDF en 
PS uit Brussel initiatieven aan 
ten voordele van de Fransta-
hgen in de périphene, het Vlaams 
randgebied van de hoofdstad. 
De bedoeling is volgens Hervé 
Hadqiun, de voorzitter van het 
College van de Franse Gemeen
schapskommissie (Cocof), het 
'uolement breken waarin deze do-
ciologuche Brujdelaard zich be
vinden. 
Vooreerst wil minister Hasquin 
met zijn kollega's P'wqué, Goduin, 
André en Tomod een "Advise
rende Raad van Franstaligen uit 
gemeenten van de Brusselse pe
riferie" oprichten. Deze Brus
selse periferie vi^ordt ruim op
gevat: een vijftiental gemeenten 
rond Brussel. Naast tien ver
tegenwoordigers van de Cocof 

Freek De Jonge dchopte in 'Bange Dagen 'Nederland een geweten. Freek De Oude dtelt zich nu heel wat 
vragen bij het vroegere en huidige 'jonge geweld'. Komend weekeinde u) hij te ga^t in de KVS. 

zullen hierin 20 Franstalige lo-
kcde mandatarissen uit de rand 
zetelen. Samen zullen zij ad
viezen geven en suggesties doen 
betreffende aangelegenheden 
van gemeendchappelijk belang, 
bvb. op het vlak van vervoer, 
ekonomie, kidtuur etc. 
De Cocof v̂ ol verder zijn re
glement wijzigen zodat Frans
talige politici met domicilie in 
Vlaanderen, of ze nu verkozen 
zijn in de Kamer (Clerfayt) of in 
de Vlaamse Raad {Van Eyken), 
de kommissiewerkzaamheden 
kunnen bijwonen. Ten derde 
komt er een gemengde kom
missie van Cocof-leden en niet 
verkozen perdonaliteken (ambtena
ren, funktionaridden, intellektuelen, 
etc), waarin informatie uitge
wisseld kan worden. 
Tenslotte, zo kondigde Hasquin 
aan, worden er nieuwe ideeën ont
wikkeld die het mogelijk moeten 
maken dat Télé-BruxelUd in de 
rand ontvangen wordt. De op
positie in de Cocof verzet zich 
tegen de plannen van de meer
derheid. PSC-er Harmei zag lie
ver een onontkoombare uitbreiding 
van het Bruddeld gewekt tot de gren
zen van hetarrond'iddement Bruddel-
Halle-Vilvoorde; Ecolo-ster Nagy 
vond dat de solidariteit onder 
Franstaligen eerder een be
voegdheid van de Franse Ge
meenschap is. 

De Vlaamde Volkdbeweguig rea
geerde prompt. De vereniging 
leerde uit dit initiatief dat de 
belangrijkste Franstalige par
tijen "het Belgische samenle
vingsmodel, dat steunt op het 
territorialiteitsbeginsel, nu ern
stig en fundamenteel op de 
proeF' stellen. Samen met het 
Taal Aktiekomitee verwacht de 
W B "dat de Vlaamse regering 
onmiddellijk stappen zet om dit 
besluit van de Cocof aan te 
vechten met alle mogehjke mid
delen, onder meer via het Over-
legkomitee. Ze mag niet de in
druk wekken, bijvoorbeeld 
door op deze Franstcdige pro-
vokatie niet te reageren, te did-
den dat de Brusselse gew^est-
instellingen Franstalige initia
tieven op het Vlaamse grond
gebied kunnen ontplooien." 

HET HUIS 
VAN HOD 
Wat er zich allemaal in het Huid 
van Hod in Boutersem heeft af
gespeeld, grenst aan het on
beschrijflijke. In dit bejaarden
tehuis werden mensen zomaar 
aan hun lot overgelaten. De
mente bejaarden kregen geen 
eten of medische verzorging, 
zwierven doelloos op straat. Er 
zou zelfs een demente onder een 
trein beland zijn. En een man 
zou overleden zijn omdat er 
niemand was om hem te helpen 
toen hij zich verslikte. De di-
rekteur en een arts zitten in
tussen achter tralies. 
Het v̂ ras Vlaams parlementsUd 
Wdly Kuijperd (VU) die deze kat 
de bel aanbond. Knijpers volgt 
het Huis al een hele tijd op de 
voet. Hij verzamelde een reeks 
getuigenissen over onw^aar-
schijnlijke wantoestanden, en 
stelde er begin augustus een 
parlementaire vraag over. 
Het gerecht wist nochtans EJ 
langer dat het in het Huis van 
Hod niet pluis -was. Gew^ezen 
personeelsleden dienden al 
klacht in bij het gerecht. Er wcis 
een gerechtehjk onderzoek van 
de Tiense BOB. Er werd al op 
19 april een huiszoeking ver-
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richt, en verscheidene personen 
binnen en buiten het bejaar
dentehuis werden verhoord. 
Het Huis van Hod funktioneert 
al sedert 1991 zonder erken
ning. Het Riziv draaide de geld
kraan dicht in oktober. Het huis 
legt deze week de boeken neer. 
De verantwoordelijke minister, 
Lu£ Marteru (CVP), pleit on
schuldig. Hij heeft het dossier 
geërfd van Wivina Demeeöter. 

RUIMTE 
Goed nieuws: minister-presi
dent Van den Brande pleitte voor 
het overhevelen van het we
tenschappelijk onderzoek en het 
ruimtevaartbeleid van de fede
rale overheid naar de gewesten 
en gemeenschappen. De CVP-
er praat daarmee de VU na, die 
zich al eerder voor de fede
ralisering van deze bevoegd-
heidsterreinen uitsprak. 
In de Senaat noemde VU-er 
Chrid Vandenbroeke zulks in een 
interpellatie tot premier Dehaene 
een doodeenvoudige en biezon-
der efficiënte hervorming. De
haene vond de overheveling be~ 
dpreekbaar. Het vormt een on
derwerp dat aan bod kan komen 
in de zgn. evaluatiekommissie. 
Ook de WacJse minister-pre
sident/fc^er^ CoLlignon (PS), is te 
vinden voor de overheveling 
van het w^etenschappehjk on
derzoek en het ruimtebeleid. 
Het komt er nu nog slechts op 
aan ze ook effektier uit te voe-

SCHOTLAND 
Dat het koninkrijk België onder 
druk staat, kunt U ongeveer 
wekehjks in deze kolommen le
zen. Alaar wist U dat ook de 
moeder van aJle koninkrijken, 
het Verenigd Koninkrijk, op in-

Komt het Amerikaaru) met hormonen verrijkt runddvleeó op Europa af? 

storten staat? Dat moet men 
immers geloven wanneer men 
de opgewonden toon hoort 
waarmee Michael Fordyth, mi
nister voor Schotland in de kon-
servatieve regering Major, de 
plannen verkettert van de La-
bour-oppositie om Schotland 
een eigen parlement te geven. 

Forsyth voorspelt dat deze plan
nen kvmnen uitlopen op een 
regelrechte Schotse onafhanke-
hjkheid tegen het jaar 2002. 
Verleden maand hadden La
bour en de Liberale Demokra-
ten een plan uitgewerkt om 
Schotland een eigen parlement 
te bezorgen, met bevoegdheden 
over Schotse "binnenlandse 
aangelegenheden" als onder
wijs, industrie, wetgeving én, 
jawel Louis Tobback en Phi

lippe BusquLn, gezondheids
zorg. 

Verwijzend naar het voorbeeld 
van België, moet iemand For-
S3/th eens terug op de grond 
trekken. Vlaanderen (en Wal
lonië) kennen al sedert 1970 een 
of andere vorm van pohtieke 
vertegenv*roordiging in België. 
Die pohtieke vertegenwoordi
ging heeft welis-waar met het 
verstrijken van de jaren steeds 
meer om het lijf, maar het Bel
gische vorstendom staat even
zeer nog immer pal. 

A DREAM 
Dat het respekt voor de Ne
derlandse taal bij Artsen zonder 

Grenzen zeer breeddenkend 
wordt geïnterpreteerd, is al lan
ger geweten. Een sterk staaltje 
van het dédain w^aarmee AzG de 
Vlamingen benadert, lazen we 
in de Gazet van Antwerpen. 
Met de ook voor menshevende 
organisaties lukratieve kerstpe
riode in aantocht stuurt AzG 
dezer dagen wenskaarten rond. 
Misschien hebt U ook onge
vraagd deze kaarten in uw brie
venbus gekregen, met een be
geleidend briefje waaraan een 
stortingsformuher gehecht is. 
De kaarten liggen trouwens ook 
ten toon bij de bakkers en been
houwers. 

Wat is er zo speciaal aan die 
kaarten? De slogan die erop 
vermeld is, luidt We have a dream, 
een mooie aan wijlen Martin 

DE VERWORDING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
Al wekenlang wordt er ge-
palaverd over de nakende her
vorming van de Sociale Ze
kerheid (SZ). Over de trans
fers die door deze federale 
bevoegdheid georganiseerd 
worden, w^erd niet zoveel ver
nomen. In het discours van de 
betrokkenen, de vakbonden, 
w^erkgevers, mutualiteiten, 
drukkingsgroepen, en de re
geringspartijen w^orden plei
dooien voor splitsing, federa
lisering of overhevehng van 
(sommige delen van) de SZ 
zorgvuldig op de achtergrond 
gehouden. 

Het heette nochtans, bvb. bij 
de SP, dat de hervorming van 
de Sociale Zekerheid door
gevoerd moet worden zonder 
taboes. Daar werd onmiddelhjk 
aan toegevoegd dat bepaalde 
grenzen onaantoótbaar zijn. 
Elen goede verstaander heeft 
geen verdere uitleg nodig. De 
Belgische socialistische familie 
van politieke partijen, syndi-
katen en mutaliteiten aan
vaardt geen big bang van de 
SZ-strukturen. 

Af en toe klimt toch een fe
deraliseringsstemmetje over 
de hoge drempel van wat 
nieuws wordt. Zo mocht 
BGJG-voorzitter Franó Van 

MecheUn op zijn spijker van de 
federahsering van de kinder
bijslagen blijven kloppen. Wat 
iedereen vandaag wel verge
ten lijkt te zijn, is dat de 
Vlaamse regering zich in haar 
regeerakkoord (weliswaar in 
voorzichtige bewoordingen) 
uitgesproken heeft voor de fe
deralisering van de kinderbij
slagen en de gezondheids
zorg. 

De Vlaamse regering nam 
daarmee grosso modo het VU-
standpunt over. Ook de VU 
wil de kinderbijslagen en ge
zondheidszorg naar de ge
meenschappen overgeheveld 
zien. Omidat deze materies bij 
uitstek persoonsgebonden 
zijn, hét kriterium waarmee 
destijds de overheveling van 
de bevoegdheden van de fe
derale overheid naar de ge
meenschappen uitgelegd 
werd. 

Van over de andere kant van 
de taalgrens bereiken Vlaan
deren met de regelmaat van de 
klok kreten over het einde van 
België, dat onafwendbaar is 
indien de SZ gesplitst wordt. 
Een recente Waalse studie legt 
uit wat er precies aan de 
grondslag ligt van deze drei
gende Waalse taal. 

Het rapport over de sociale 
toestand van Wallonië dat op
gesteld werd door de univer
siteiten van Luik en Namen 
onthult nl. dat de Sociale Ze
kerheid bijna de helft van de 
Walen uit de armoede houdt: 
zonder sociale zekerheid en 
kinderbijslagen is 44,5% van 
de Walen arm. 

Dat is ontstellend. Maar hoe
veel Vlamingen zouden arm 
zijn Indien ze het zouden moe
ten rooien zonder -werkloos
heidsvergoeding, pensioen of 
kinderbijslag? We zouden wel 
eens kunnen verschieten. 
Daarover spreekt de studie 
over de sociale kaart van Wal
lonië zich niet uit. Het was 
immers niet de bedoeling om 
een antwoord te geven op die 
vraag. 

De studie roept ook andere 
vragen op: hoe is het zover 
kunnen komen? Wie draagt 
daarvoor verantwoordelijk
heid? De internationale eko-
nomische toestand? Lieten de 
Waalse bedrijfsleiders en on
dernemers het afweten? Ont
beerden de plaatselijke politici 
de visie om die toestand bij
tijds te onderkennen en tegen 
te gaan? Werd deze malaise in 
de hand gewerkt door een 

scheefgegroeid politiek sys
teem van kliëntelisme, £avo-
ritisme en profïtariaat? Welke 
objektieve faktoren zijn er 
voorhanden die verklaren 
waarom de Walen zo afhan-
kehjk zijn van de SZ? 

E)e transferproblematiek Ln de 
SZ moet in dat perspektief 
gezien worden. De Luikse 
burgemeester BebouMe gaf 
zondag toe dat via de SZ jaar
lijks méér dan 100 miljard 
frank van Vlaanderen naar 
Wallonië stroomt. Moest het 
politiek al mogelijk zijn (maar 
dat is het nlet^^ zou het puur 
menselijk gezien veel te hard
vochtig zijn om die "solida
riteit" van Vleian deren met 
Wallonië stop te zetten. Wal
lonië zou degraderen tot een 
arme staat, vergelijkbaar met 
de achterblijvers in het peloton 
van gewezen Oostblok-satel-
heten. Dat mag Vlaanderen 
niet willen. 

Maar de Vlaamse bereidheid 
om solidariteit te betuigen met 
de Walen, hoeft niet te be
tekenen dat Vlaanderen mag 
aanvaarden dat de hervorming 
van de SZ die op stapel staat 
doorgevoerd kan worden vol
gens de imperatieven van de 
PS. Met haar beslissing om in 

Luther King ontleende uitspraak. 
Maar Engels. Als flamingant 
vraagt U zich meteen af waarom 
dat per se in het Engels moest. 
Mogen de Vlamingen niet ge
woon een droom hebben mis
schien? lïen terechte vraag. 

Dat zelfs de koning (Van Hecke 
zou verontwaardigd uitroepen: 
zeLfd de kooooonlng!) het opneemt 
voor het Nederlands, en ge
zaghebbende professoren (bvb. 
Beheydt) en literatoren (bvb. 
Mulldch) zopas de alarmklok 
luidden over onze moedertaal, 
heeft bij de verantwoordelijken 
van AzG niet de minste indruk 
gemaakt. 

Erger nog: volgens de Gazet 
stuurt AzG voor de Vlamingen 
en Duitstalige Belgen wens
kaarten rond met een Engelse 
slogan, teruajl de Franstaligen 
wél in eigen taal mogen dromen: 
Noud avond un rêve, luidt het in 
Wallonië. 

En als U nu dacht dat men zich 
bij AzG zou verontschuldigen 
voor zo'n onvergeeflijke blun
der, bent U weer mis. Hoezo, 
maakt daar Iemand ene probleem 
over?, kreeg de GvA-joemalist 
van de AzG-persverantsvoorde-
lijke te horen. Ze w^eet boven
dien te verteilen dat er bij AzG 
lang over nagedacht is of men de 
slogan zou vertalen. „ Uiteindelijk 
voiwen we dat de Vlamingen bijna 
allemaal Engeld verdtaan en dpre-
ken, en dat een meerderheid van de 
Walen de Engebe booddchap niet zou 
begrijpen. 2AJ dtaan veel verder van 
de Engebe kuituur dan de Vla
mingen. " 

Als die droomkaarten in onze 
bus vallen, sturen •we ze prompt 
terug naar afzender. En we roe
pen U op hetzelfde te doen. 
Vlamingen dromen ook graag Ln 
hun moedertaal. Als AzG dat 
niet begrijpt, moeten ŵ e hen een 
handje helpen. 

(Pdj) 

dit dossier samen op te treden 
met de Franstalige socialisten 
doet de SP dit wel. 

De PS heeft daarmee volgens 
De Standaard het volgende op 
het oog: verhinderen dat pre
mier Dehaene de kinderbijsla
gen en de gezondheidszorg af-
sphtst van de rest van de SZ. 
Dehaene vindt het terecht niet 
lïuiger zinvol die met werk
geversbijdragen te bekostigen. 
De premier heeft voorlopig 
geen federalisering van kin
derbijslagen en gezondheids
zorg op het oog, maar wel een 
verlaging van de sociale las
ten. 

De PS vreest echter dat die 
afsplitsing de voorbode is van 
de federalisering, en jaagt 
daarom de SP achter haar 
vaandel. De Vlaamse socia
listen offeren een mogelijke 
verlaging van de sociale lasten, 
een efficiëntere organisatie 
van de SZ, en het Vlaams 
belang op het altaar van de 
rode eenheid. Als de socia
listen het halen, krijgen we 
geen hervorming, maar een 
verdere verwording van de 
SZ. 

„^ •. 
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KORT PARLEMENTAIR OVERZICHT: 

KOMT ER EEN DUINENDEKREET? 

H
et is vooralsnog niet zeker 
of er een duinendekreet 
zal komen. Door een 'ver
getelheid' van de kontro-

lediensten is het niet ondenk
baar dat het dekreet dermate 
uitgehold zal worden dat er nog 
weinig van de oorspronkelijk te 
beschermen oppervlakte over 
zal blijven. Vlaams volksver
tegenwoordiger WiUy Kuijpers 
van zijn kant pleit voor een meer 
samenhangend plan. 

Omdat de inspekteurs van het 
Inötituut voor Natuurbehoud een 
stukje duinen waar enkele be
tonmolens stonden niet weer
hielden voor bescherming kan 
het duinendekreet op de helling 
komen te staan. De diensten 
waren van mening dat er bouw
werken aan de gang waren — op 
dat moment nog niet het geval! 
— en daarom werd het perceel 
geschrapt. De eigenaar van het 
aangrenzende stukje duinen 
stelde vast dat zijn buurman de 
beschermende dans ontspron
gen was en dreigde ermee naar 
het Arbitragehof te stappen als 
niet ook zijn stukje duinen uit 
het dekreet zou gehaald wor
den. De Vlaamse Raad oor
deelde dat voorkomen beter was 
dan genezen en gaf toe aan de 
druk van de aanvrager. Daar
mee heeft de Raad een pre
cedent geschapen dat wel eens 

ZuLUn de nog rejlcieiuk duimn gevrijwaard kunnen worden? Willy 
Kuijperd pleit intudMn voor een meer omvattend plan. 

voor een domino-effekt zou 
kunnen zorgen. 

Raadslid Willy Kuijperd pleit on
dertussen voor een meer globale 
aanpak. „Het kan niet dat het 
Vlaanu parlement alleen 'de duinen' 
gaat redden zonder samenhangend 
plan met een prijskaartje. Zou het 
niet logisch zijn nu te spreken — 
zoals de kollega 's Capoen en Loones 
het reeds voor mij deden — over een 
kustduinenfonds. 

De nijverheid, de tweede verblijvers en 
het toerisme in al zijn ajpekten 
zouden dit kunnen spijzen. De fis
kale paradijsjes die verschillende 
kudtgemeenten al jaren zijn, be
wijzen de praktische verwezenlijking 
van dergelijk Fonds. Het zal in de 
eerste plaats nodig zijn voor de 
Plaruchaderegeling van dit dekreet. 
In de tweede plaats voor het on
derhoud ervan. Patrimonium moet 
bijgehouden, onderhouden en ver

meerderd worden. De aangrenzende 
en betrokken gemeenten, Natuur- en 
Landschapsverenigmgen en stichtin
gen aid Erfgoed Vlaanderen, moeten 
bovendien een verwerfbeleid voeren 
om dit unieke deel van de Groene 
Hoofdstruktuur in te vullen." 

HEILIGE HUISJES? 

Vorige week zijn de aannemers 
gestart met de bouwwerken van 
het omstreden nonnenklooster 
op het koninklijk domein in het 
Limburgse Opgrimbie. Wijlen 
koning Boudewijn wenste zijn 
Limburgs groengebied open te 
zetten voor enkele kloosterzus
ters, in eerste instantie 9, waar
van 8 Franstalig. De VU heeft 
zich altijd verzet tegen de komst 
van de geestelijken, niet omdat 
zij niet gewenst zouden zijn, wel 
tegen de manier waarop de be
slissing voor de bouw van het 
klooster is genomen. 

Om haar protest opnieuw te 
tonen, schreef de VU-fraktie 
van het Vlaams parlement bij de 
aanvang van de werken een 
open brief naar huidig Vlaams 
minister van Ruimtelijke dr-
A&ning Batdewijns. In haar schrij
ven herinnert de VU eraan dat 
de vorderingen tot schorsing 
voor de Raad van State slechts 
werden afgewezen om redenen 
van onontvankelijkheid. 

EEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSKOMMISSIE 
Er is iets met Sinterklaas. De Alan komt te 
vaak in het nieuws en dat is niet goed voor 
Hem. Sinterklaas is altijd een diskrete 
geweest en dat was goed. Een paar dagen 
voor zijn feestdag -werd Hij gesignaleerd, 
in de buurt van de haven -waar zijn 
stoomboot lag. Ook al eens in Zaventem, 
toen Hij door Iberia vanuit Spanje werd 
overgevlogen. Nog dezelfde dcig vertrok 
Hij in alle diskretie naar een van de Grote 
Magazijnen van Wciaruit Hij zich naar 
Lovenjoel, Lendelede of Lovendegem be
gaf. Het jaar daarop hield hij spreekuur in 
de volgende letter van het alfabet: Moor-
sel, Maldegem of Alater. Nadat Hij ge
meenplaatsen als Zottegem, Zarlardinge 
en Zwevezele had aangedaan begon Hij 
opnieuw met de A: Aartrijke, Aarsele, 
Avelgem. Er wel voor zorgend gemeenten 
waar zijn evenknie, Sint-Maarten aan huis 
komt links te laten liggen. Zo zul je Hem 
nooit ontmoeten in Aalst, leper of Be-
veren. 

E^ns ter plekke vond de Sint onderdak in 
school, parochiezaal of cinema. Eén zeld
zame keer kwam Hij ook cian huis, door
gaans bij kinderen van wie de vader een 
lange arm had. Of die zo ondeugend 
waren dat Zijn tussenkomst als allerlaatste 
middel werd ingeroepen. 

Zijn kortstondig verblijf werd afgerond in 
de nacht van 5 op 6 december toen Hij op 
wonderbaarlijke wijze het hele land be
diende met Zijn beeltenis in spekulaas, 
marsepein of chokolade. Ook aan ap
peltjes uit Spanje ontbrak het Hem niet. Al 
naar gelang de begunstigde werd niet 
nagelaten een kleurpotlodendoos, pop of 
beer achter te laten. Of een kruiwagen 
door een bijdehante vader zelf Ln mekaar 
gedraaid, maar daar had de Sint geen 
moeite mee. 

Omwille van deze diskretie droeg de Sint 
het aureool van heiligheid. Hij was een 
kindervriend in de zuiverste betekenis van 
het woord. Een op wie je kon betrouwen 
en waar ouders niet bang voor hoefden te 
zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. 

Ja , de tijden veranderen en de Sint, Hij 
veranderde mee. Niet dat Hij daar zo op 
gesteld was maar mensen die alles naar 
hun hand willen zetten dragen daar de 
schuld voor. Sinterklaasdag is niet meer 
hét kinderfeest maar het feest van de brute 
kommercie. 

Weken, ja maanden, voor Zijn naamdag 
•worden in sint verklede lieden het land 
ingestuurd. De eerste schooldag is nog 
maar pas voorbij of daar begint het reeds. 
Sint-Maartens en Sinterklazen lopen bij 
bosjes rond alsof zij afgietsels zijn. En eens 
het wat frisser weer wordt wordt ook de 
Kerstman los gelaten. Het heeft geen naam 
meer. 

J e moet maar eens kind wezen, je loopt 
cian de hand van moeder of vader door de 
stad, de blaren hangen nog aan de bomen 
en daar duikt reeds een sint op. Dan voel je 

je als kind toch bekocht, dat pik je toch 
niet. En dan zuchten de grote mensen: „Er 
zijn geen kinderen meer vandciag de 
dag!" 

Sint Maarten komt op 11 november, vijf
entwintig delgen later komt Sinterklaas en 
nog eens twintig dagen later de Kerstman. 
Dat heeft de natuur toch zo gewild! 
Waarom moeten mensen die organisch 
gegroeide orde zo kindonvriendelijk door 
mekaar gooien? 

En alsof dat nog niet genoeg is zadelen zij 
die valse sinten met de meest reire dingen 
op. Poppen, eens de levenslange zor-
gekinderen van het meisjesdom, werden 
kopietjes van Hollywood-godinnen, de si-
Uconen boezems inbegrepen. Romanti
sche treinen werden metaalkleurige tee-
geevees en de tinnen soldaatjes, ze ^vogen 
te zwaar om een stap te verzetten, werden 

vervangen door plastieken moon-rangers 
gewapend met de meest gesofistikeerde 
straal-mitrailleurs. Bah! 

Die malse bruine beer, voor zovele bloed
jes toeverlaat in moeilijke tijden, kreeg 
zo'n gigantische afmetingen dat hij wel 
met clenbuterol Ujkt gevoerd. Ofwel werd 
beer vervangen door voorhistorische mon
sters zoals ze voor het laatst in Bernissart 
werden gezien. 

Blijkt nu dat al dat spul niet in mekaar 
geknutseld wordt in een vriendelijk klein 
ateljeetje maar in landen waar niet alleen 
de lonen laag zijn maar de werkomstan
digheden alles behalve menswciardig. 

Er is duidelijk iets mis met Sinterklaas! 

Hier en daar klaagt vfel eens iemand deze 
toestand aan maar tot een Globaal Plan is 
het nog niet gekomen. Daarom hebben waj 
met vreugde kennis genomen van het feit 
dat Hugo Olaerts de zaak bij 's Lands 
hoogste instanties heeft aangekaart. En 
onze blijdschap sprong hoog op toen Mia 
De Vits van het A B W , de verfoeilijke 
Barbiepop in de hand, aankloeg dat het 
Westen op schandalige wijze teert op de 
slechtbetaalde arbeid in dienst van onze 
Sinterklaasindustrie. 

Deze jongen, voor wie de Sint voor eeuvng 
en altijd dé enige en ware kindervriend zal 
blijven, heeft zich over het probleem ge
bogen. Na alles afgewogen te hebben lijkt 
er maar één middel meer mogelijk en dat is 
een parlementaire onderzoekskommissie! 
Daar zullen de Vertegenwoordigers van 
het Volk gekonfronteerd worden met wat 
er heden ten dage onder het mom van 
Sinterklaas uitgevreten wordt. De kom
missie zal kinderen, als eerste belang
hebbenden, horen. Ouders mogen er ook 
bij zijn en pas in laatste instantie de 
kommersanten. 

Het spreekt vanzelf dat de tussenkomst 
van de Sint op teevee zal worden uit
gezonden, rechtstreeks en onverkort! 

R.Asinus 

De fraktie vraagt Baldewijns 
gebruik te maken van zijn recht 
om een bouwvergunning in te 
trekken. De bouvi^vergunning 
voldoet Immers op drie manieren 
niet aan de wettelijke vereisten: 
het klooster wordt gebouwd in 
een groengebied, het ontbreken 
van een MilieuEffekten-Rap-
port voor het rooien van bos en 
het feit dat de bisschop geen 
publiekrechtelijk persoon is. 

Vestigen we tenslotte nog even 
de aandacht op volgend bericht 
in Het Belang van Limburg van 
donderdag 30 november: 'Ei-
genéiars weekendhuisjes ver
volgd'. „De Brechtse heide werd al 
in '77 als landschap geklasseerd 
maar er staan momenteel een hon
derdtal weekendhuisjes die er zonder 
bouwvergunning werden gezet. (...) 
Voor de raadsman van het Vlaamse 
Gewest ij de situatie duidelijk: alle 
constructies moeten weg." 

P-KORT 

• Vlciams volksvertegenwoor
diger Etienne Van Vaerenbergh in-
terpelleerde Vlciams minister 
Theo Kelchtermans over het ver
sturen van aanslagbiljetten van 
de Vlaamse Milieumaatschappij 
in Franstalige omslagen. De 
Limburgse excellentie ant-
w^oordde dat het ging om een 
pijnlijke vergissing die in de 
toekomst vermeden zal w^or-
den. 

Etienne Van Vaerenbergh 

• In de Senaat interpelleerde 
Bert Anciaux de minister van 
Binnenlandse Zaken over pre
ventieve veiligheidsmaatregelen 
die genomen werden rond het 
proces tegen de GIA-kopstuk-
ken. Vandelanotte sprak in zijn 
antwoord over de genomen 
maatregelen — hoofdzakelijk ge
richt op het voorkomen van 
terreuraanslagen — en het weten 
dat de extra-kosten voUedig ge
dragen w^erden door de rijks
wacht. Het gaat om een bedreig 
van om en bij de 5 miljoen fr. 

• VU-fraktievoorzitter in de 
Kamer, Annemie Van de Casteele, 
wilde van federaal minister van 
Telekommunikatie weten of er 
geen aanpassing kon komen van 
de verschillende telefoonzones, 
mciar liefst acht in totaal, binnen 
de provincie Vlaams-Brabant. 
Inwoners van die provincie be
talen bij het kontakteren van de 
provinciale diensten een ver
schillend tarief. DiRupo had zich 

f eïnformeerd, maar moest ont-
ennend antwoorden op de 

vraag van het kamerlid. 

(gv) 
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ONDANKS DE VRAGEN 

VU ZEGT JA TEGEN TELENET 

V
orige week stelden we het 
projekt Telenet-Vlaande
ren voor. Na het tumult van 
de voorbije dagen en de 

(waarschijnlijke, immers na het 
ter perse gaan genomen) be
slissing dinsdagavond, blikken 
we met J . -M. Bogaert en Nelly 
Maes terug op het Telenet-de-
bat in het Vljiamse parlement. 

In het Tele-net spartelden de 
voorbije dagen vele vissen 
Waar de ene dag een heils-
profeet de wonderbare vis
vangst voorspelde, werd dit de 
volgende dag even vlot als vis-
w^ijventaal van tafel geveegd. 
Enkele uitgevers trokken zich 
terug, er waren diskussies in de 
Kamer, er was de aanvaring Van 
Miert-Di Rupo, het Vlaams 
parlement trachtte een belan-
genkonflikt in te roepen; dit 
alles werd telkenmale uitge
breid bekommentarieerd door 
observatoren allerhande. 

Feit is dat zelfs warme minnaars 
van Telenet-Vlaanderen (en J.-
M. Bogaert bekende zich uit
drukkelijk hiertoe) nog met vele 
vragen zitten. Er blijft de twijfel 
of de kabel werkelijk „mee" zal 
kunnen bij de telekommunika-
tie-ontwikkelingen. Zo hadden 
we het vorige week reeds over 
de ISDN van Belgacom en hoe 
zullen de satelieten verder evo
lueren? Wat zijn de slaagkansen 
inzake spraaktelefonie wanneer 
via Internet nu reeds interkon-
tinentale gesprekken aan zonaal 
(!) tarief mogelijk zijn? Zal Te
lenet op de markt voor pro
fessionele gebruikers kunnen 
binnendringen, ondermeer het 
netwerk Isabel van uitgevers
bedrijven en banken neemt zich 
voor om hier dé informatiesnel
weg te worden? Hoe zulllen 
andere kommunikatienetwer-
ken evolueren, zo is er (niet 
alleen) in Duitsland interesse 
voor het netwerk van de Spoor
wegen. 

Enerzijds verzekerde prof. Bur-
gelman de Telenet-kommissie 
dat verschillende netwerken 
naast mekaar kunnen (zoals ook 
CD, radio, film, televisie samen 
bestaan), anderzijds beweerde 
dezelfde deskundige dat slechts 
één infrastruktuur ekonomisch 
werkelijk zal overleven? 

VU POSITIEF 
Jean-Marie Bogaert; „ Uiter
aard u) de VU niet blind voor de 
donderwolken dit zich boven Telenet-
Vlaanderen danunpakken (zie 
WIJ, 29 nov.j.L), toch steunt de VU 
de plannen omdat een immense 
hoopvolle verwachting het projekt 
schraagt. Nu we dagelijkj met do-
ciaal-ekonomuche rampspoed ge-
konfronteerd worden, i,) het goed dat 
Telenet- Vlaanderen een Vlaanu per-
dpektief biedt in een dektor die in de 
21óte eeuw alleen inaar aan belang 
zal winnen." 

Telenet-Vlaanderen komt er bo
vendien op een ogenblik dat de 
voormalige staats-telekommu-
nikatiebedrijven hun monopo
listische gew^aden afleggen, met 
daar voor België nog eens de 
specifieke situatie bij van een 
Belgacom dat obstinaat weigert 
met Vlaanderen van gedachten 
te wisselen over de verdere te-
lekommunikaite-strategie. Dit 
terwijl het in het Zuiden van het 
land een marktafspraak met de 
kabelmaatschappijen voorbe
reidt. 

"De VU u) niet blind voor de mankementen van het Telenet-projekt, 
maar dteunt het omdat het - indien goed aangewend - Vlaanderen 
klaardtoomt voor de volgende eeuw", aldué J. M. Bogaert. 

Ook federaal minister Di Rupo 
(PS) deed de voorbije dagen 
hard zijn best om te bewijzen 
dat Vlaanderen niet op hem 
moet rekenen om Telenet te 
verdedigen. De VU richtte dan 
ook meteen een adres tot Eu
ropees kommissaris Van Miert, 
nadat deze laatste Di Rupo had 

f ewaarschuwd dat België de 
onkurrentie moet laten spe

len. 

Zo viel het de VU de voorbije 
dgen ook op dat de belangen 
van Telenet-Vlaanderen blijk
baar niet altijd even konsekwent 
behartigd worden. Minister
president Van den Brande re
ageerde wel tegen Di Rupo. 
Maar toen het erop aan kvî am te 
ageren tegen de federale pro
grammawet (zie W I J , 29 nov.), 
wees hij het inroepen van een 
belangenkonflikt vanuit het 
Vlaams parlement af. En in de 
federale Kamer bleven CVP en 
SP stom voor de VU-amen-
dementen die ervoor moesten 
zorgen dat de federale greep op 
de telekommunikatie op zijn 
minst niet versterkt werd. 

Nelly Maes; „Rekening houdend 
nut de verkrampte opstelling van Di 
Rupo en Belgacom en tegen de ach
tergrond van een dteedd interna-
tivnalere (dud grotere) markt met 
tegelijkertijd gigantische fujied (dud 
minder marktópelerd), L) Telenet-
Vlaanderen de meedt realidtitche weg 
die Vlaanderen kan bewandelen wil 
het mee zijn, meespreken en vooral 
een Vlaamse identiteit bewaren op de 
grote telekommunikaite-dnelwegen 
die krid-krod door Vlaanderen zullen 
lopen." 

POLITIEKE 
SNELHEIDSOVERTREDING 
Nog vanuit de zorg om de 
Vlaamse identiteit van het pro
jekt, heeft de VU er in de rand 
van de besprekingen herhaal
delijk op ge^vezen dat deze 
nieu-we opdracht van de inter-
kommunales geen h3^oteek 
mag leggen op het reeds lang 
gewenste debat dat moet leiden 
tot een geïntegreerde visie op de 
interkommunales. 

J.-M. Bogaert; „De huidige di-
tiuitie zijnde wat ze ut, roepen we de 
kabelmaatdchappijen op om volledig 
(dus voor 35%) te partuiperen. Een 
eventuele rechtdtreekde intrede van 
Electrabel (zie WIJ 29 nov.) kan de 
Vlaamse verankering immers in het 
gedrang brengen." 

Ondanks de positieve voorin-
genomendheid tegenover het 
projekt, zag de VU zich toch 

verplicht nog vele andere be
denkingen te formuleren. De 
kwaliteit van het parlementair 
werk liet immers veel te wensen 
over, illustratief was dat het 
debat al meteen met een valse 
noot startte. 

De regering had de beslissing 
namelijk onopvallend wegge
moffeld in het Programmade
kreet tussen een amalgaam van 
maatregelen die toelaten lo
pende projekten af te werken. 
Het kostte de oppositiepartijen 
heel w ât overtuigingskracht om 
— vooral de CVP — te doen Inzien 
dat Telenet-Vlaanderen meer 
aandacht verdiende en uitein
delijk „mocht" het Parlement 
een eigen voorstel indienen. 

J.-M. Bogaert; „Hierop volgde een 
dchünmig dtaaüje retoriek als zou 
het parlement voor het eerst blijk 
hebben gegeven van onafhankelijk
heid tegenover de regering. In wer
kelijkheid werd het debat in een strak 
keurslijf gestoken, zowel naar ti
ming aL onderwerp. Het voorstel van 
de CVP/SP-parlementdleden was en 
id niet meer dan een „Martelaren-
(naar zetel van de regering op het 

gelijknamige plein) voordteL " 

Het parlement moest dus be-
wdjzen dat het volwassen is. Het 
Imdde dat de Europese libe
ralisering vanaf 1 januari geen 
uitstel zou gedogen. Het debat 
nam zelfs zo'n vaart dat, toen er 
op een dag geen vergaderlokaal 
beschikbaar was, de kommissie-
Telenet op verplaatsing ging 
néiar de Raad van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Wel
licht een kompensatie omdat het 
element Brussel tot dan toe ge
heel afwezig was in het projekt 
Telenet-Vlaanderen ? 

De verenigde kommissie Media 
en Ekonomie regelden op 8 no
vember de werkzaamheden. 
Vervolgens was er toelichting 
van de indieners, de Vlaamse 
regering, de Telenet-projekt-
groep en de kabelmaatschap
pijen. Later werden ook Belg
acom, BIPT, Europese Kom
missie, de Unie voor profes
sionele gebruikers en professor 
Burgelman gehoord. Er was 
ook een advies van de Raad van 
State en een eindbespreking. 
Met tussendoor nog een poging 
om een belangenkonflikt in te 
roepen. Op 5 december ^verd 
dan beslist, dit betekent dat het 
parlement in minder dan één 
maand het dossier rond kreeg, 
wellicht een parlementair snel-
heids-rekord of eerder een snel-
heids-overtreding ? 

FUNDAMENTEEL DEBAT 
NOG NIET GEVOERD 
Formeel diende het Vlaams par
lement te beslissen over de 
vraag of de kabelmaatschap
pijen kunnen participeren in een 
vennootschap die de kabel om-
bouv^rt tot een interaktief kom-
munlkatlenetwerk. Deze vraag
stelling — het moge paradoxaal 
klinken, maar dat is het niet -
ging zowel veel te ver, als niet 
ver genoeg. 

N. Maes; „Het SP/CVP-voordtel 
ging veel te ver omdat het fun
damentele parlementair debat over 
de ekonomische , dociale en kul-
tureel-maatdchappelijke gevolgen 
van de ontwikkeling van de in

formatiesnelwegen voor Vlaanderen 
hiermee beslecht kan zijn." 

Ten gronde is de Telenet-be-
shssmg Immers een verregaande 
verweving tussen ekonomie (= 
telekommunikatie, hier gelden 
enkel ,,verkeersregels", maar 
geen inhoudelijke voorschrif
ten), en kuituur (= media, waar 
de overheid ook inhoudehjke 
regels kan stellen). M.a.w^. er Is 
een reële vrees dat met dit pro
jekt een •weg is ingeslagen, zon
der dat de overheid verder nog 
enig zeggenschap of sturing 
over het aanbod zal hebben. 

J.-M. Bogaert: „Enerzijds vroeg 
de VU waarborgen dat de beslissing 
beperkt zou zijn tot enkel het eerst 
aangeboden en/of goedgekeurde dod-
dier, m.a.w. tot Telenet-Vlaanderen, 
anderzijds wil de VU dit specifieke 
projekt Telenet-Vlaanderen onmid
dellijk een kans geven." 

De VU Inspireerde dan ook mee 
de resolutie die het debat moet 
vrij-waren en bereidt nu reeds 
haar inbreng voor bij het debat 

Nelly Macs hoopt dat de snelle be<ilijjing van het Vlaanu parlement 
zich niet tegen datzelfde parlement zal keren. 

• * * « * • » & » ^ i» i^ -t. 

dat in 1996 gevoerd zal worden. 
Toch bUjft het dekreet de in
terkommunales noch min noch 
meer dan een algemene vrijbrief 
geven om te starten met alle 
mogelijke telekommunikatie-
ontwikkellngen. 

De resolutie over het telekom-
munikatiedebat bevat ook twee 
verdere voor de VU kruciale 
punten m verband met Telenet-
Vlaanderen, één over de naam 
van het projekt, een ander over 
de betrokkenheid van de 
Vlaamse Brusselaars. Zo zal op 
vraag van de VU de inspan
ningsverbintenis moeten wor
den aangegaan om ook de Brus
selse Vlamingen te bereiken, pas 
dan kan het projekt werkelijk 
een maatschappelijk Vlaams 
projekt zijn. 

De resolutie verwijst ook „ex-
pressis verbis" naar de naam 
Telenet-Vlaanderen. Voor de 
VU betekent dit dat er — tegen 
de geruchten In — een verwijzing 
naar Vlaanderen in de kom-
merclële (roep)naam zal blijven. 
Voor de VU is het projekt wer
kelijk Vlaams en een voorbeeld 
van toekomstgerichte veranke
ring indien de Vlaamse iden
titeit niet enkel m rechte, maar 
eveneens uit de naamgeving 
blijkt. 

JURIDISCHE ANGELS 

J.-M. Bogaert: „ Vanuit onze be
zorgdheid om Telenet-Vlaanderen, 
menen we dat dit SP/CVP-voordtel 
van dekreet op vele vlakken niet ver 
genoeg gaat omdat het overhaast en 
ondoordacht geschreven is. Het is 
juridisch glad ijd, dat aan de te
genstanders argumenten zal geven 
om stokken ui de wielen van Telenet-
Vlaanderen te steken." 

Zo zullen de Raden van Bestuur 
van de interkommunales beslis
sen of de interkommunale ook 
werkehjk deel zal nemen. De 
VU meent dat dergelijke fun
damentele opdrachtswijziging 
slechts kan mits instemming van 
de gemeentebesturen, de be
staansreden van de interkom
munales. De VU voorspelde dat 
de visie, dat dergehjke beslis
sing enkel door de gemeente
raden kan genomen worden, la
ter ook als juridisch juist zal 
bestempeld worden. 

E^n andere juridische angel van 
het overhaaste parlementaire 
werk, ontwaart de VU in het 
advies van de Raad van State. 
Zo Is het niet denkbeeldig dat 
rechtskolleges later zullen be
slissen dat het Vlaams parle
ment zich met dit dekreet op het 
terrein van de federale wetgever 
heeft begeven. De VU her
haalde haar pleidooi om Vlaan
deren de volledige telekommu-
nikatiebevoegdheid te geven en 
kondigde aan in het federale 
parlement de nodige stappen 
(opnieuw) te ondernemen. 

N. Maes; „En zo beland je terug bij 
de blitz-dnelheid waarmee de be
slissing door het parUnunt gejaagd 
werd. Er kan enkel gehoopt worden 
dat de parlementaire snelheid van 
vandaag, morgen niet aL< een (ju
ridische) boomerang terug in het 
gezicht van Telenet-Vlaanderen te
recht zal komen." 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Bart Weekers 
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WILLEM VERMANDERE: 
. 'an. 1^1...' -I- ^Mt f r . " ^ 

JlMwrna» jmtKtar-i .-4* 

/ / WANNEER GAAN WE OP 11 JULI EENS BLIJ ZIJN?" 
Aïet de aankondiging dat hij voortaan weigert op te treden 
op GuBeru)porenvieringen waar de Vlaanue Leeuw ge
zongen en ge<)peecht wordt, zette Willem Vermandere 
kwaad bloed bij veel Vlaanu-nationaiLiten. De West-
viaanue zanger Li momenteel Vlaanderen aan het rond-
toeren met z'n nieuwe cd "Mijn Vlaanderland". In de 
titebong spreekt hij zijn ergernié over, maar ook zijn liefde 
uit voor dit lage land. De tekót werd, ui een uitgebreidere 
verdie, gepubliceerd in "Herkent) op z'n Vlaanu". WIJ 
kreeg Willem Vermandere te étekken aan de vooravond van 
een optreden ut het Gentse "Trefpunt". 

• Betreur je die dreigende 
teloorgang van het Neder
lands? 

„Luister, er valt niets te be
treuren. De toekomst zal niet 
worden wat je ervan droomt. J e 
zal je moeten óianpa^sen, vrede 
moeten nemen met de veran
deringen die op ons afkomen: de 
volgebouw^de kust, de autostra
des in het vlakke land, de in
dustrieterreinen rond elk dorp, 
... Laat ons proberen ons erf
goed in ere te houden. We moe-

nog voor onze taal en kuituur 
zou opnemen? Och Here, als 
Vlaamse zanger ben ik toch ook 
met mijn gat in de boter gevallen 
dat ik vandaag in het Neder
lands kan zingen, nietwaar? 

Hoe het morgen zal zijn, zullen 
we morgen zien. De geschie
denis zal z'n gang gaan, zonder 
dat we de toekomst kunnen 
voorspellen. Zal de wereld echt 
een dorp w^orden, of zal ieder 
volkje meer muren om zich heen 
optrekken?" 

W: 
• illem VermcUidere is niet 
meer de Vermandere 
van pakweg twintig jaar 
geleden. Gelukkig maar. 

Vlaanderen is ook niet meer het 
Vlaanderen van de vorige ge
neratie. Neem nu die open 
haard in het Trefpunt, het Gentse 
kafee onder de toren van Sint-
Jakobs w^aar Vermandere vo
rige ^veek maandag optrad. De 
gezelligheid vjin het haardvuur 
wordt gesuggereerd door tele
visiebeelden van dansende 
vlammen. E^n videorecorder 
met een auto /•«cer<*^-systeem 
zorgt ervoor dat de bezoekers 
steeds in de vlammen kunnen 
wegdromen, "'t Is gezeUig en 't 
maakt geen vuiligheid", zegt de 
uitbater schalks. 

In het tekstboekje van de 
nieuwe cd van Vermandere 
staat te lezen: "uit het zuiden 
van West-Vlaanderen kwamen 
vijf muzikanten om me te helpen 
de grenzen van "Mijn Vlaan
derland" open te trekken." We 
werpen de bard dit citaat voor 
de voeten. Het volstaat om hem 
aan de praat te krijgen. Zonder 
auto-reverde rollen de mijmerin
gen, anekdotes, ergernissen en 
wijsheden uit zijn mond. Ver
mandere stelt zichzelf vragen, 
vertelt, lacht, ^vindt zich op, 
vloekt, betoogt,... en vraagt zich 
opnieuw af. 

We spraken weinig over "Mijn 
Vlaanderland" maar voorjil over 
ons Vlaanderen. En daarover 
durven de meningen al eens 
botsen. Daarom deze waarschu
wing: de meningen van Ver
mandere lopen niet noodzake-
Ujk gehjk met deze van de re-
daktie. In tegenstelling tot de 
vlammenvideo, durven we er 
wat om verwedden dat ons ge
sprek wel stof zal doen op
waaien. Met Vermandere spre
ken is nu eenmaiJ boeiender 
dan naar een video kijken. 

„WIJ ZIJN HYBRIEDEN, 
PERFEKTE BASTAARDS, 
WE LEVEN IN EEN 
DOORSTROOMLAND" 
Vermandere: „Wat betekent dat 
nog, grenzen? Als ik in mijn tuin 
kijk, zie ik in een hoek van 180 
graden, van de ene kant van het 
vlakke land tot de andere kant, 
de autostrade van Calaid naar 
Jabbeke en verder. Wat is mijn 
vaderland nog, als een beetje 
verderop heel Europa passeert? 
Laat al die buitenlandse invloe
den gerust op ons afkomen, en 
laat er ons kreatief mee omgaan. 
Dat is mijn antv*roord op die 
prietpraat over de vermenging 
van rassen. Die vermenging van 
invloeden is onze sterkte, onze 
krcicht. Wij zijn hybrieden, per-
fekte bastaards, we leven in een 
doorstr oomland." 

Willem Vermandere: „Laat de zangers nondedju hun nunuig zeggen, Laat ze jpeeL zijn en fantaseren. 
Laat ze zelfd ergernis wekken, het publiek een geweten schoppen. Daarvoor zijn we op de wereld!" 

„Wat zei MuU^ch toen hij de Prijd 
der Nederlandse Letteren ontving? 
Dat over 75 jaar het Nederlands 
voor de Vlamingen en de Ne
derlanders de tweede taal zal 
geworden zijn. Dat klopt he
lemaal. De Engelse vertahngen 
van mijn hedjes voor het pro
gramma in de kerk van Poó-
dendale, slingerden rond op tafel. 
E^n vriendinnetje van mijn 
dochter vond ze zo schoon. En 
mijn dochter zei: "Maar papa, is 
dat van u, zo'n prachtige teksten?" 
Ineens kregen die teksten voor 
die meisjes een bijzondere be
tekenis. De tijden zijn rare wen
dingen aan het nemen. Uitge
rekend nu het Nederlands in 
Vlaanderen bestaansrecht ver
worven heeft, behoor ik mis
schien tot de laatste generatie 
die echt in de eigen taal zingt, 
dicht en rijmt. Ik vraag me soms 
af, heeft het maar zo lang ge-
dum^d? Nu, wees gerust, ik zal 
in het Nederlands bhjven zin
gen, ik zou niet anders kunnen. 
Ik blijf houden van mijn taal, ik 
werk erop en speel ermee." 

t^ ^ "^ S ^ ^ « e « « « » « « « « « « * 

ten onze geschiedenis kennen, 
van de machtige steden Gent en 
Brugge en de Vlaamse primitieven 
en polyfonidten. Maar ŵ e mogen 
niet vergeten dat het voorbij is. 

We moeten met de gebroken 
potten van het verleden een 
nieu-we kruik boetseren. Met 
alle respekt voor de inspannin
gen die bvb. het Davïddfondd le
vert voor onze kuituur en de 
promotie van jonge en onbe
kende schrijvers; ik herinner me 
nog goed hoe mijn lerjiar Ne
derlands op de paterskweek
school me op het hart drukte: 
"Jongen, je moet veel lezen, dat is 
heel belangrijk. Maar lees niet teveel 
boeken van het Daviddfondd.'"' 

• Vind je die strijd van het 
Davidsfonds, maar ook van 
talloze andere verenigingen, 
politici en Vlamingen voor 
onze taal en kuituur in het 
grote Europa, bij voorbaat ver
loren? 

„Dat mag ik niet zeggen. Neen, 
stel je voor dat er niemand het 

„DIE IJZERBEDEVAART IS 
EEN BEETJE... KIJK, IK ZAL 
HET ZEGGEN: 
FASCISTOÏDE" 

„'t Heeft toch geen zin om te 
gaan janken op de Belgische 
staat die al die gastarbeiders 
naar hier heeft gehaald en nu 
met de gebakken peren zit? Ze 
zijn hier, en daarmee basta. 
Alijn grote verwijt aan uiterst 
rechts is dat ze alle initiatieven 
die kreativiteit vergen in de 
kiem willen smoren. Dat ze de 
simpelste oplossingen kiezen, de 
gemakkelijkste w^eg. De schul
digen cianwijzen, dat is gemak
kelijk, maar verdomme, bied 
eens een kreatief antwoord! 
Maar kom, ik ben een Vlaamse 
zanger en ik zing mijn liedje. Ik 
moet andere aksenten leggen 
dan de poUtici. Laat hen hun 
werk doen, met verbeelding, ik 
zal het mijne doen." 

• Heb je als zanger door niet 
meer te willen optreden op 
Guldensporenvieringen als 

daar een Vlaamse leeuw ge
programmeerd staat, niet een 
grote politieke daad van verzet 
gesteld? 
,,Mag ik zeggen dat ik een mens 
ben, wiens geduld niet eindeloos 
is? Wel, ik ben het moe. Ik kan 
niet meer. Ik heb me teveel 
geërgerd aan bekrompen men
sen. Als ik een hele avond ge
zongen en verteld heb, over 
mijn afkomst, hoe ik de -wereld 
bekijk, hoe ik speel met mijn 
moedertaal, wat me treft, en tot 
slot van de avond springt ie
dereen recht, in militaire hou
ding: "ze zullen hem niet temmen, 
de fiere Vlaamse leeuw, aldreigen zij 
zijn vrijheid, met kluisterd en ge-
dchreeuw", "wat Wald is, vals id, dia 
dood!", "Vliegt de Blauwvoet dtorm 
op zee!", ... dat is een stijl die ik 
niet meer... dat gaat niet meer. 
Wanneer zullen we dat eens 
begrijpen? Dat is negentiende 
eeu^vs, dat is middeleeuw^s! De 
knots en de goedendag, dat 
tromgeroffel, die Vlaamse Leeuw, 
... ja, ik weet het w^el, dat is een 
s3mibool. Maar voor mij is het 
een intuïtieve aangelegenheid. 
Laat ons daarmee ophouden. 
Waar ik kom om te zingen, gaat 
het over andere dingen. Die 
Vlaamse Leeu^v is een stijl
breuk. 
Zoals "ik ben Vlaming en daar ben 
ik fier op". Och God. Welke 
redenen zijn er nu om daar fier 
op te zijn? Mijn Vlaamse land is 
niet beter of niet slechter dan 
een ander land. Het is niet meer 
van deze tijd om ons eigen op te 
hemelen, om te denken dat we 
beter zijn dan een ander. Als 
Tdjernobyl ontploft, is heel moe
der Aarde in gevaar. 
En de IJzertoren. Waarom ko
men die dkinheadd daar op af? Ik 
ken de mensen van het Bede-
vaartkomitee. Ik weet dat skin
heads naar Diksmuide krijgen 
het laatste is wat ze willen. Maar 
die IJzerbedevaart is een beetje ..., 
kijk, ik zal het zeggen: fascis
toïde. Het is fascisme verwek
kend dat we de Eed van Trouw 
aan ons vaderland zw^eren. Of 
het Zangfeest, met zijn muziek
kapellen en die kultus van de 
traditie, die nostalgie naar het 
grootse verleden. 
Ik weet dat ik door deze dingen 
te zeggen op mijn kop ga krij
gen. Men is verphcht om de 
IJzertoren mooi te vinden. 
Maar AW-WK1 Alles voor 
Vlaanderen, Vlaanderen voor Krid-
tus, dat is mystiek. De mystiek 
van de Vlaamse jongens aan de 
IJzer. Toegegeven, daar hebben 
mensen en verenigingen, daar 
heeft de Vljiamse beweging 
kracht uit geput. Daarvoor zijn 
mensen de dood ingejaagd. Ik 
zeg dat met heel veel piëteit, met 
aandoening zelfs. 
Ik woon in de schaduw van die 
toren. Ik heb nog voldoende 
mensen gekend die me verhalen 
vertelden uit de Grote Oorlog. 
Maar leg die A W - W K eens uit 
aan een Amsterdammer met een 
ring in zijn oor, of aan een 
Chinees, of een neger. Nou, nou. 
De IJzertoren is helaas geen 
universeel symbool. Zet een 
Amsterdammer, een Chinees of 
een neger voor Kdthe KoUwitz in 
Vladdlo, en je hebt al veel minder 
uitleg nodig. Al de ellende van 
de oorlog, gesymboliseerd in het 
versteende verdriet van die ge
bogen moeder en vader. 
Loop even rond op het eerste 
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het bes te kerkhofje in de Wes t 
hoek , en die deernis om de 
jongens van '14- '18 overspoel t 
je. H e b je hetzelfde gevoel als je 
voor de I J z e r t o r e n s taa t? Neen , 
ik toch niet. D a a r is het de 
triomf, de G r o t e Vuist van 
Vlaanderen . Anderz i jds her in
ne r ik me n o g goed de dy-
nami te r ing van de toren . Ik be
grijp da t d a a r mensen om ge
w e e n d hebben . D a t is iets, hoor, 
een symbool opblazen . D e we t 
van de geschiedenis is onver
biddelijk. Eigenlijk is die I J 
ze r to ren een gemiste k a n s . " 

„EEN ZANGER IS ER OM 
AF EN TOE WAT PIKUREN 
TE GEVEN" 
• H e t Bedevaartkomitee 
poogt nochtans andere aksen
t e n te leggen, t e vsdjzen o p 
verd raagzaamhe id , v r ede? 

„ I k wee t het . Z e h e b b e n t rou
w e n s al Uedjes geb ru ik t van mij. 
M a a r kijk, ik h e b eens opge
t r eden in de abdij van Orval. l ïén 
van die pa te r s in die geweldige, 
reusacht ige b a k van een abdij 
zei me : "ja, het kruLi..., we dragen 
hier het kruu van het verleden." 
D a a r m e e bedoelde hij da t m e n 
v roege r miljoenen veil h a d om 
abdi jen te b o u w e n . M a a r van
d a a g moe t da t g e b o u w onder 
h o u d e n w o r d e n , ge res t au ree rd . 

H e t is een beetje hetzelfde met 
die I J z e r t o r e n . Heeft die to ren 
zoals de macht ige abdi jen van 
vroeger , niet z 'n symbool 
w a a r d e ver lo ren? H o e geef je 
da t symbool d o o r aan de n ieuwe 
genera t ie? W a a r o m gaan de 
jongeren niet mee r n a a r D i k s -
m u i d e ? W a a r o m blijven de 
sk inheads ^vel g a a n ? " 

• H e t IJzerbedevaartkomitee 
bracht bij d e vor ige bedevaart 
o o k e e n l ied uit de Mauthau-
sencyklus . D a t ^vas e e n dui
delijk signaal aan het adres van 
extreem-rechts . A l s U z ich als 
oer-YIaamse zanger afkeert 
van Vlaamse s y m b o l e n als I J 
zerbedevaart o f Vlaamse 
Leeuw, voe len vee l demokra-
t ische Vlaamsgez inden z ich in 
d e rug geschoten . 

„ J a , m e n neemt mij da t kw^alijk. 
Ik zou moe ten m e e w e r k e n a a n 
de Bedevaar t , en op 11 juli blij
ven zingen. Maa r , ik h e b 11 juli 
niet nod ig om Vlaming te zijn. 
Ik vier he t ganse j aa r d o o r 11 
juli, ik leef elke dag mijn 
Vlaamse eigenheid uit. H e t is de 
stijl die he t h e m doet . W a n n e e r 
gcian w e op I I juli o n d e r een 
b o o m gaan zi t ten of dansen , en 
blij zijn? 

Luister, ik ben niet helemaal 
redelijk, da t geef ik toe. l ï en 
Zcinger is e r om soms w a t on
redelijk te zijn, om w a t p iku ren 
te geven. Ik heb een haat-l iefde
v e r h o u d i n g tot Vlaanderen , da t 
kleine stukje a a rde w^aaraan ik 
zoveel te d a n k e n heb , en da t mij 
langs alle k a n t e n p r o b e e r t vast 
te houden , te be tu t te len en be
kno t t en . 

Ve rdomme, ik ben niet a n d e r s 
d a n een Vlaming , he t is al da 'k 
heb , mijn taal en mijn wor te l s in 
da t w e r k m e n s e n d o r p Lauwe. Ik 
speelde er in de ha rmon ie Sint-
Cecilia. W e kw^amen samen in 
"den Beir", m a a r het opschrift 
boven 't café wjis "A l'Owd ". W e 
speelden geen stukjes, m a a r 
"morceaiitjet)". 't W a s niet d e sym
fonische beweg ing van Marcel 
Poot, m a a r de "mouvement dym-
fonique". D e dir igent -was van 
Kortri jk, m a a r hij sp r ak mee r 
F r a n s d a n Vlaams. 

't Is een k r a c h t b r o n voor ons , 
die v e r d r u k k i n g van vroeger . 
D a t zit er d iep in. Wij h e b b e n 
niet die ambit ie o m kar r i è re te 
gaan m a k e n in den v reemde , 
zoals Herman Van Veen b v b . zon
de r moei te zijn reper to i re laat 
ver ta len in het Dui t s , he t En 
gels, het F rans , en dan op toer-
nee gaa t in Dui t s land , in A m e 
rika, in Frankr i jk . Hij heeft d a a r 
helemaal geen p rob lemen mee . 
Ik zie da t niet zi t ten. D e ge
dach te alleen al v ind ik g ru 
welijk. Ik wil blijven -wie ik ben . 
E e n b e e l d h o u w e r die thu is leeft, 
en van daa r de were ld bekijkt 
zoals die op hem afkomt. 

E n ik besef da t ik soms in 
geb ieden doordr ing , w^aar ver
s tandige mensen als politici niet 
doord r ingen . N a a r aanle id ing 
van "Bange blanke man "zei Paula 
D'Hondt me: "verdorie Willem, in 
één liedje zegje meer dan gan^ mijn 
rapport dat niemand gelezen heeft". 

• M e t dat l iedje w e r d je haast 
e e n protestzanger. Tijdens de 
Guldensporenvier ing in Brus
sel w e r d je fysiek verhinderd 
dat l i ed te z ingen. 

„ I k h e b n a die affaire o p de 
Grote Markt in Bru,tdel enkele 
dre igbr ieven gekregen w a a r v a n 
ik niet goed w a s . "Waar moet ik 
naar toe?", flitste er even d o o r 
ipijn hoofd. Als die rechtse jon
gens hier zouden mees te r w o r 
den, p o t v e r d o m m e , ik zal ook 
o p h u n Ujstje s taan. Enfin, 't is te 
gek." 

• Heefit e e n vo lk g e e n n o o d 
aan rituelen, o m z ichze l f te 
bevest igen , o m samen te v ieren 
o f herdenken? 

„ I k w e e t he t niet. Rituelen. . . Ik 
k a n ook to t de m a n J e z u s g a a n 
zonde r pastoor , z o n d e r ke rk . E n 
ik h e b er ook geen behoefte a a n 
om massa-b i jeenkomsten te be
leggen w a a r iedereen zich goed 
voel t o m d a t m e n me t zoveel is. 
Adolf Hitler k e n d e zeer goed he t 
be lang v a n de massa . 

Ri tuelen en symbolen als een 
lied of een vlag, da t is aan mij 
niet bes teed. Alaar is da t niet 
no rmaa l voor een ar t ies t? Ik wil 
zélf o p zoek gaan n a a r n i euwe 
r i tuelen. Ik wil geen v r e d e ne
m e n me t de bes t aande l iederen, 
de bes t aande gedichten en fa
bels . W e mogen niet vas t roes ten 

Het beeld van de treurende ouderj van Kathe KoLlwUz ui VLidjla: „Al 
de ellende van de oorlog, goymhoLueerd in het versteende verdriet van 
du gebogen moeder en vader." 

in onze t radi t ies . Altijd m a a r 
opnieuvi^ z ingen van die wiegende 
zeeën en daXKempenland, parelaan 
de Dietde kroon. 

Kijk, ik ben enkele ke ren ge
v r a a g d d o o r het ANZ om o p he t 
Zangfeedt te k o m e n zingen. Zij 
h e b b e n altijd gevraagd of ik da t 
bepaa ld lied wilde k o m e n zin-

f en. V e r d o m m e , ik ^vas elke 
eer in mijn ga t gebe ten . E e n 

p a a r j aa r geleden, de Golfoorlog 
w£is aan de gang, w ü d e n ze da t 
ik "Duizend doldaten" k w a m zin
gen. D a t wi lde ik niet, da t h a d ik 
al du izend kee r gezongen . 

Ik wi lde we l "Bange blanke man " 
k o m e n zingen, het liedje s tond 
nog niet eens op plaat . "Tja", 
w a s de reakt ie , "dat lied kennen we 
niet, dat moet eerdt besproken wor
den in de kommiddie", e tc . Ik moes t 
de teks t faxen. D a a r n a h e b b e n 
ze n o g twee keer gesmeekt , en 
d a n niets meer. E n "zwarte zon
dag" 'was nog niet gebeurd , he t 
Vlaamd Blak w a s nog niet door 
geb roken . Van die e rva r ing h e b 
ik veel geleerd . 

Zijn de Zangfees ten er om de 
zangers in een gareeltje te la ten 
lopen? N e e n toch ! Laa t de zan
gers nondedju h u n men ing zeg
gen, laat ze speels zün en fan
taseren . L a a t ze zelfs e rgernis 
w e k k e n , he t pub l iek een ge
w e t e n schoppen . D a a r v o o r zijn 
w^e op de w e r e l d ! " 

„HET IS TOCH NORMAAL 
DATJE NIET UITERST 
RECHTS KUNT ZIJN EN 
TEGELIJK KREATIEF?" 

De IJzertoren, „die Grote Vuidt van Vlaanderen' 

„ I k moest lang geleden eens 
o p t r e d e n in een klooster. Z u s t e r 
overs te leidde me in die typische 
nonnet jes taai in als een van G o d 
begenad igd zanger, die zoveel 
goede ta lenten h a d gekregen , 
etc. Ik zat d a a r in de koehssen te 
zuchten , och hoe schoon. D a n 
moch t ik he t p o d i u m op . N a 
twee Hedjes kon ik me niet mee r 
i nhouden . 

"Zudterd", zei ik, "ik wad ontroerd 
door de dchone inleiding van zudter 
overdte, maar dat God mij gezegend 
heeft, dat id niet waar hoor. Ik ben 
gedtraft door God." E e n hu iver ing 

Sng d o o r de feestzaal van he t 
ooster. "Aid de rruruen geboren 

^worden, krijgen ze allemaal mooie 
gebedenboeken mee, om goed te le
ven ", legde ik uit . "Maar God heeft 
aan mij gezegd: 'Gij kleine rodtekop, 
gij krijgt geen boek. Gij moet uw 
gebeden zelf maar dchrijven!'" 
D a t is de k e r n v a n de zaak: een 
krea t ieve m e n s is g e d o e m d om 
zelf zijn w e g te zoeken in de 
wereld , zelf zijn eigen liedjes te 
schrijven. E e n art iest neemt 
geen v r e d e met -wat er voor hem 
geschreven en gezongen w e r d . 
D a a r o m ben ik een nomade , een 
zwerve r die o p zoek gaa t naa r 
zijn eigen krea t ies . Z e g me eens, 
als he t Vlaamd Blok ove rhoop ligt 
me t al de krea t ieve k r a c h t e n in 
Vlaanderen , aan wie zal he t d a n 
üggen, aan de kreat ievel ingen of 
aan he t Blok? W a a r o m zingt Jef 
Elberd niet m e e r ? Boze mensen 
zingen niet . Enfin, he t is toch 
normaa l da t je niet ui ters t rech ts 
k u n t zijn en tegelijk kreat ief? 
D a t is toch kon t r ad ik to r i s ch? 
D a t is alle voed ingsbodem af
snijden, jezelf i nbe tonneren . " 
• E^n paar jaar ge l eden z o n g 
je "Bange b lanke man" e n "Da
niël" o p e e n V U - k o n g r e s . D a 
niël w^as een l ied over e e n re-
pressieslachtoffer. Waren die 
l iedjes je ook opgedrongen? 
„ N e e n , ik zing -wat ik wil. H e t 
lied van Daniël gaa t over een 
m a n die voor de oor log n o g 
o n d e r invloed van Verdchaeve bij 
de gro te Hi t le rvr iend en nazi
b e e l d h o u w e r Arno Breker in de 
ler ing w a s gegaan , 't Strafste 
^vas nog da t de mooiste mo
dellen in het atelier van Breke r 
volgens Danië l joodse meisjes 
w a r e n . "Zo'n felle vrouwen", zei 
hij. 

Danië l w e r d na de oor log ge
straft. Zijn kar r iè re kon hij ver-

iÊ geten . Hij emigreerde n a a r Ar-

f entinië. Hij is me twee keer 
o m e n bezoeken . D e eers te 

keer, toen hij mijn bee lden zag, 

k r eeg hij de t r anen in zijn ogen. 
"Daarvan heb ik gedroomd", zei hij . 
Ik dach t bij mezelf, t iens, moes t 
ik zijn leeftijd gehad hebben 
voor de oorlog, zou ik hier in de 
W e s t h o e k ook niet in de ban 
ge raak t zijn van die bevlogen, 
char i smat i sche Cvriel Ver-

L O " 

schaeve. ' 
• E r zijn nu n o g m e n s e n die 
geen kwaad w o o r d over Ver-
schaeve wi l l en horen. 
, ,Ik wee t het wel . Ik v r aag me af, 
als je zoveel invloed ui toefent o p 
de mensen , zoals Verschaeve , is 
het d a n niet je pl icht om echt 
ge ïnformeerd te zijn? W i s t Ver
schaeve echt niet w a t er in 
Du i t s l and jian he t g e b e u r e n 
w a s ? Boeken v e r b r a n d e n , he t 
ras zuiveren, de joden vervol
gen? Is het zo moeilijk om toe te 
geven: ik h e b me vergis t? D a t is 
toch geen schande? D e mensen 
die gekoUaboreerd h e b b e n k u n 
nen da t toch zo moeilijk over 
h u n l ippen kri jgen. Z o l a n g ze 
da t niet k u n n e n , moe ten w e niet 
over amnes t ie beg innen . Vind ik 
toch ." 

Peter Dejaegher 

l gesticht van V ^ I J ' ^ .Kunnen 
k Vgensfanf^^ '^gevangems^En 
I inindetjangen ifl ^ ^^ machte 

Groeien doet pijn 
Begrotingsminister Hennan Van 
Rompuy over de gevolgen van de 

vrije maikt, het Verhofstadt-effekt, 
de Europese muntunie, de sociale 

zekerheid, de wrijvingen binnen de 
meerderheid, het afgelopen 

schandaaljaar. Een gesprek, deze 
week in Knack. 

De nieuwe James Bond 
Een interview met Piax« Brosnan, de 
niaiwe James Bond. Een pratret van 

de kersverse Bondgiils. En een 
overzichtje van wat er roet hun 

voorgangsters gebeurde. Is er leven na 
Bond? Deze week in Weekend Knack 

En verder: 
Pers en justitie - Het konflikt bij 
Sabena - De gezondheidszorg in 
België - Ekonomie: waarom de 
Belgen te veel sparen -Milieu: 
België maakt lawaai - Kuituur: 

de mooiste kunstboeken -
Boeken: Gesprek met Aima 

Bijnsprijswinnaar Hanny 
Michaelis - Opvoeding: pesten 
op school - Wereld: de verse 

vrede in Mozambique en Haïti -
Europa: de zuidkant van de unie. 
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BRUSSEL 
BRUSSEL: UNITED COLOURS OF BETON? 

7 MIUARD BELGISCHE FRANK GEVONDEN! 

V
olksuniejongeren en leden 
van VU-Brussel hebben op 
zaterdag 25 november ze
ven miljard Belgische frank 

gevonden op een bouwterrein te 
Brussel. Op deze werf in de 
Leopoldswijk wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan de 
gebouwen van het Europees 
Parlement. De manifestanten 
deden deze merkwaardige 
vondst na een tip van toenmalig 
eerste minister Wilfried Mar
tens. E^n vijftigtal aktievoer-
ders, waaronder staatssekreta-
ris Vic Anciaiix en Brussels 
Raadslid Sven Gatz trokken naar 
de Euro-wijk om op ludieke 
wijze tegen het wegschenken 
van miljarden door de Belgische 
regering aan het Europees Par
lement te protesteren. 
Het verhaal van deze affaire 
start in het begin van de jaren 
'80. In die periode ontstaat im
mers de interesse van een aantal 
kapitaalkrachtige instellingen 
om van Brussel de Europese 
hoofdstad te maken. De spe-
kulatiegolf in de Leopoldsvidjk 
vangt aan. Vanaf 1982 toont de 
BAC, de spaarkas van de kris-
telijke arbeidersbeweging, 
sterke interesse voor een der-
geUjk projekt. In de voetsporen 
van de spaarkas volgt al vrij 
vlug het ACV. Wilfried Martens 
ziet de (financiële) "voordelen" 
van een dergelijk grootschalig 
projekt Ln en wordt een van de 
krachtigste pleitbezorgers van 
Euro-Brussel. Toen langs 
Vlaamse kant politiek en ka
pitaal de handen in elkaar sloe
gen, werd naar goede Belgische 
gewoonte een Franstalige even
knie gezocht en gevonden voor 
de BAC en de CVP, nl. de 
Generale en de PSC. Deze kom-
munautaire evenwichtsoefening 
kwam tot stand via Generale 
topman Etienne Davignon 
(PSC). In april 1987 wordt dan 
de nv Leopoldsruimte opge
richt, waarbij Generale en B A C 
de aandelen mooi onder elkaar 
verdelen. Deze nv ZEJ al de 
gebouwen die voor het Euro
pees Parlement zullen gebouwd 
werden of momenteel nog in de 
steigers staan, financieren. In 
1989 worden aannemers gevon
den voor deze grootste bouw
werf van de eeuw in België. 
Het is zeer bevreemdend dat 
vanaf de periode 1986-1987 de 
vestigingsplaats reeds vast 
stond indien het Europees Par
lement naar Brussel zou komen. 
De keuze voor de Leopoldswjk 
als toekomstige vestigingsplaats 
werd in het uiterste geheim en 
op topniveau beslist. Men heeft 
zelfs de arrogantie gehad om 
een deftige kosten-baten ana
lyse met betrekking tot de ver
schillende mogelijke vestigings
plaatsen na te laten. De druk 
van de eerder vernoemde ak-
toren was zo groot, daar zij over 
verschillende gronden beschik
ten in de wijk, dat er zelfs niet 
aan een andere plaats werd ge-
dcicht. Dit vermoeden wordt 
nog gesterkt door het gegeven 
dat het Europees Rekenhof mo
menteel ook twijfelt of de Le
opoldswijk als vestigingsplaats 
voor het nieuwe halfrond van 
het Europees Parlement wel de 
beste keuze was. 
Het zeer bevreemdend dat er 
geen openbare aanbestedings
procedure werd gevolgd. Als dit 
wel was gebeurd, dan zou de 
totale kostprijs alvast lager zijn 

geweest dan het huidig prijs
kaartje van 42 miljard Belgische 
frank. Datzelfde Europese re
kenhof geeft V U J O en VU-
Brussel dan ook gelijk -wanneer 
het stelt dat er teveel is betaald 
voor deze bouww^erken. Maar 
er is nog meer. Het Franse Eu
roparlementslid Jean-Claude 
Patsy schrijft in een verslag van 
de begrotingskommissie van het 
Europees Parlement dat er 
sprake is van korruptie in dit 
dossier. Hij suggereert hierbij 
de betrokkenheid van vooral 
Belgen, onder meer ook politici. 
Zonder hierover een uitspraak 
te willen doen, is het voor de 
deelnemers aan de aktie w êl 
duidelijk dat er zeer nauwe ban
den bestaan tussen een aantal 
eerder vermelde politici en de 
grote financiers van het Leo-
polds-projekt. 

HET GESCHENK VAN 
MARTENS 
De waarde van de grond 
waarop het EP gevestigd is zal 
naar alle waarschijnlijkheid, 
tenzij er een storm van stevig 
protest opsteekt, betaald wor
den door de Belgische staat. 
Wilfried Martens heeft immers 
in 1991 beloofd deze grond gra
tis ter beschikking te stellen. In 
de huidige omstandigheden be
tekent dit dat de Belgische staat 
de zeven miljard dient te betalen 
aan, ja^wel, de nv Leopolds
ruimte. Deze laatste heeft de 
grond van de NMBS, die oor
spronkelijk eigenaar was van 
het terrein, verkregen tegen een 
zgn. "niet-spekulatieve prijs". 
Indien de Belgische regering 
haar belofte echter niet nakomt, 
dan zal het Europees Parlement 
deze last zelf moeten dragen 
aangezien dit kontraktueel is 
vastgelegd. Jean-Luc Dehaene 
heeft in de media verklaard dat 
België zijn belofte zal nakomen. 
Bevreemdend is dit echter niet 

Be VU-jongeren willen bouwen 
aan een leefbare damenUving. De 
LeopoOdwljk in Br Md el ui voor 
hen niet meteen het Aardd Pa-
radijd.Zeker niet indien de Bel-
gidche regering de peperdure 
bouwgrond in de Europese wijk 
zomaar aan de EU kado zvu 
geven. 

wanneer we weten dat Dehaene 
goede banden onderhoudt met 
de BAC en destijds voogdij
minister van de NMBS was en 
dus verantwoordelijk voor de 
aan de nv Leopoldsruimte af
gestane grond. 
V U J O en VU-Brussel eisen dat 
de federale regering dit bedrag 
niet betaalt en vi'el om volgende 
redenen: 
— Wilfried Martens deed zijn 
schriftehjke belofte op 18 no
vember 1991, zes dagen voor de 
parlementsverkiezingen. Als het 
wegschenken van een dergelijk 
groot bedrag reeds tot "het af
handelen van de lopende zaken" 
behoort, stellen de aktievoer-
ders zich daar zeer ernstige vra
gen bij. Meer nog, dit is een 
belofte ge-weest van de toen
malige eerste minister en dit 

zonder dat het parlement zijn 
visie hierover heeft mogen of 
kunnen uitspreken. In een de-
mokratie is dergelijke gang van 
zaken ronduit schandalig. Bij
gevolg menen de aktievoerders 
dat dit ondemokratisch enga
gement vanwege de regering 
niet kan en mag nagekomen 
worden indien de bewindsvoer
ders de demokratische geest van 
onze samenleving respekteren. 

- Tevens waren de hoofdzakelijk 
jeugdige aktievoerders van me
ning dat de Belgische regering 
zich reeds voldoende moeite 
heeft getroost om Brussel tot 
hoofstad van Europa te maken. 
Zo heeft de Regie der Gebou
wen in het begin van de jaren '90 
2,2 miljard uitgetrokken voor 
een nieu-we ambtswoning voor 
de voorzitter van de EG-Kom-
missie, voor een nieu\ve Eu
ropa-school, voor een pers- en 
onthaalcentrum en een nieuw 
kantoorgebouw. Daarnaast 
heeft Openbare Werken voor 
een bedrag groter dan 10 mil
jard fr. aan infrastruktuurwer-
ken gespendeerd. Verder 
diende Openbare Werken te 
verhuizen van de Leopoldswijk 
naar WTC III: kostprijs 10 mil
jard fr. Sommige bronnen be
weren dat de Belgische over
heid reeds 30 a 40 miljard fr. in 
totaal heeft besteed om aan 
Brussel het etiket van Euro-city 
te geven. In het verleden heeft 
de regering nog andere kadeau-
tjes geschonken aan Europa. Zo 
was het Berlaymont-gebouw 
sinds 1971 eigendom van de 
Staat en werd dit gebouw aan 
5.000 frank per vierkante meter 
verhuurd aan de Europese 
Kommissie. In die buurt schom
melden de huurprijzen echter 
rond de 7.000 frank per vier
kante meter. Wanneer men weet 
dat de oppervlakte van dit ge
bouw bijna 100.000 vierkante 
meter bedraagt, dan heeft de 

Europese Kommissie reeds ver
scheidene miljarden bespaard 
met deze wel zeer lage huur
prijs. 

ARMOEDE 
Konkreet vragen V U J O en 
VU-Brussel dat de Belgische 
staat het gevraagde bedrag niet 
betaalt en dat het Europees Par
lement de kostprijs overneemt. 
Anderzijds eisen zij dat met de 
bespaarde zeven miljard geïn
vesteerd wordt in Brusselse ar
moede- en renovatieprojekten. 
Enkel op deze manier kan de 
steeds toenemende dualiteit in 
de hoofstad bestreden worden. 
Elke dag Avorden in Brussel 
nieuwe blinkende gebouwen 
neergezet terwijl de groeiende 
armoede duidelijker zichtbaar 
wordt. De regering dient deze 
reeds grote kloof te dichten, 
waardoor er een harmonie kan 
ontstaan tussen Brussel als Eu
ropese hoofdstad en Brussel als 
leefbare omgeving. Doordat 
Brussel de hoofdplaats van Eu
ropa aan het worden is, zal de 
spekulatie-golf enkel maar toe
nemen, waardoor ekstra sociale 
inspanningen gerechtvaardigd 
zijn. Brussel mag geen United 
Colours of Beton worden. 

V U J O en VU-afdehng Brussel 
staken de regering dan ook een 
handje toe met het oog op het 
voeren van een dergelijk har-
monie-beleid. Met behulp van 
enkele spaden werd een deel 
van de zeven miljard naar boven 
gehaald, iedereen weet nu waar 
het nodige geld kan gevonden 
worden, nl. in de grond van de 
Leopoldswijk. Tevens vv^ordt 
aan de VU-parlementairen ge
vraagd om tijdens de begro
tingsbesprekingen van 1996 of 
1997 alert te zijn en dit kadeau 
van de Belgische regering niet 
toe te laten. 

Jan Puype 

DE STERKE BELGISCHE FRANK 
Er is in het kader van de 
toetreding tot de Europese 
Muntunie dezer dagen veel te 
doen rond de muntpolitiek van 
België. Onder het toeziend oog 
van minister van Financiën 
Philippe Maystadt voert dit 
land een zogenoemd „sterk 
muntbeleid". Dit wü zeggen 
dat het monetair beleid van de 
Nationale Bank en van de re
gering erop gericht is om de 
koers van de Belgische frank 
stevig te houden tegenover an
dere munten. Deze politiek 
wordt fel bekritiseerd door on
dernemingen die een groot deel 
van him zakencijfer exporte
ren. Anderen verdedigen de 
harde munt omwille van de 
lagere rente en dus omwille 
van de overheidsfinanciën. Het 
is misschien jiangewezen om 
kort even voor- en nadelen van 
een sterk-muntbeleid aan te 
halen. 

VOOR EN TEGEN 
Vereenvoudigd gesteld, heeft 
de munt-pohtiek invloed op 
twee zaken: op import en ex
port enerzijds en op de rente 
anderzijds. 

Een voordeel van een sterke 

munt is dat deze interessanter 
wordt op de wisselmarkten. 
Beleggers zijn geneigd om 
sneller Belgische franken te 
kopen en hoeven daarvoor 
geen al te hoge risikopremie te 
krijgen. Deze risikopremie uit 
zich in de lange termijnrente, 
die enkel en alleen door vraag 
en aanbod wordt bepaald. 
Deze lange rente zal laag kun
nen gehouden worden, wat 
voor een land als België, met 
een reusachtige lange termijn-
overheidsschuld positief is. 
lïen ander voordeel van een 
sterke Belgische frank is dat 
onze import goedkoper wordt. 
De produkten die onze be
drijven aankopen in het bui
tenland worden met name uit
gedrukt in munteenheden die 
in veel gevallen zwakker pres
teren dan onze munt. 
Een nadeel van een sterke 
frank is dat het monetair beleid 
de overheid handenvol geld 
kan kosten. Het is namelijk zo 
dat bij de minste druk op de 
frank (bijvoorbeeld door po-
htieke onrust) de regering (via 
de Nationale Bank) de korte 
termijnrente zal optrekken. 
Dat is een instrument dat ze in 

handen heeft om de munt te 
ondersteunen. Zo'n hoge korte 
rente is meteen negatief voor de 
korte termijnschuld van Bel
gië. Maar het grote nadeel van 
een sterke munt is dat be
drijven die exporteren een ern
stige haxidikap krijgen omdat 
hun produkten duurder wor
den. En voor een ekonomie als 
de Belgische, die zeer open is, 
valt een dergelijke handikap de 
bedrijven zeer zwaar. 

STERKE MUNT 
LOSLATEN? 
De minister van Financiën ver
dedigt zijn monetair beleid 
vanuit een soort „komforta-
bele" ekonomisch-budgettaire 
situatie op dit moment. Hij stelt 
dat de export nu reeds sterk 
gestegen is (periode januari-
april 1995) en dat onze ex
portgerichte ekonomie blijk
baar kan leven met een sterke 
munt. Anderzijds wil hij vooral 
dat de lange rente laag bhjft in 
funktie van de overheids
schuld. 
De hoofdklemtoon van May
stadt ligt trouwens duidelijk op 
het overheidsbudget, op het 
halen van de Maastricht-nor-

men; en veel minder op de 
erbarmehjke ekonomische toe
stand van onze bedrijven. 
Maar daarbij vergeet May
stadt aan te vullen dat onze 
bedrijven naast de munt-han-
dikap ook nog de loonkost-
handikap moeten torsen; en 
dat het juist de kombinatie van 
die twee is die veel bedrijven de 
das om doet. Daarom zouden 
wij durven stellen dat een 
sterke mimt ergens draaglijk is 
voor de bedrijven, maar dan 
wel mits ernstige verlaging van 
de gemiddelde loonkost in Bel-

f ië. Om de konkurrentie-
racht van de Belgische on

dernemingen te vrijwaren, 
moet de loonkost omlaag of de 
muntpolitiek losser, of allebei. 
Maar beide handikaps gelijk
tijdig zullen de golf van fail
lissementen niet doen stoppen, 
maar -wel bestendigen. 
Tenslotte zijn wij van oordeel 
dat onze ekonomie in haar hui
dige toestand nog wel een ex-
tra-export-ünpuls kan verdra
gen. Stellen dat de export 
„toch reeds gestegen is", lijkt 
ons nogal grof in deze eko-
nomisch barre tijden. 

Z^ger Collier 
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SENATOR JAN LOONES 

DOOR PAUS IN AUDIËNTIE ONTVANGEN 
Jan Loaned, burgemeester Mare 
Vanden Biuöche van Koksijde en 
een delegatie van de Orde van de 
Paardevuder van Oostduinkerke 
werden door paus JohannM-Pau-
Luó II ontvangen. 

De persoonlijke audiënties wer
den voorafgegaan door een 
massa-audiëntie die plaatsvond 
in een grote zaal naast de Sint-
Pietersbasiliek. Zowat 5.000 
toehoorders, bestaande uit spe
ciaal geakkrediteerde groepen 
komende uit de hele wereld, 
woonden de plechtigheid bij. 
Zwitserse wachten en een uit
gelezen groep kerkelijk hoog
waardigheidsbekleders zorgden 
voor veiligheid, toezicht en een 
vlot verloop. 

HAPPENING VAN 
KULTUREN 
J a n Lxjones: „De ceremonie begon 
met de voorlezing in verschillende 
talen van een dtuk uit het Evangelie 
waarop de pauj zijn kommentaar 
formuleerde. Daarna werden, telkens 
in een andere taal, de diverse de-
legaties opgesomd. Bij vermelding 
van elke delegatie gaven zij teken van 
leven, ofwel door eenvoudig recht te 
staan, door het brengen van liederen, 
door het zwaaien met vlaggetjes, het 
aanheffen van een strijdkreet, enz. 

Paud Johanao-Pauhu) IIen VU-senator JanLooncó, onder vrienden 
aL het ware... 

Er waren delegaties uit Kroatië, 
Slovakije, Tsjechië, Massachussets, 
Catalonië, Polen, Mexico, Chili, alle 
windstreken van Italië, enz. Uit 
Vlaanderen wad er de Orde van de 
Paardevuder uit Oodtduinkerke. 
Door het aandpreken van elke de
legatie in de eigen taal, ook door de 
paus, had het geheel iets van een 

„happening van kuituren". Zo werd 
onze groep uit Oodtduinkerke door de 
paud aangesproken in voortreffelijk 
Nederlandd!" 

WIJZE BELANGSTELLING 
Na de mjissa-audiëntie ontving 
paus Johannes-Paulus II een 
aantal personen in persoonlijke 

audiëntie. Voor de Vlamingen 
was dat VU-senator en -sche
pen J a n Loones, burgemeester 
Mare Vanden Bussche, de oud
ste paardevisser Juled Durant en 
de voorzitter van de Orde van 
de Paardevisser Raymond Cop-
pillie. 

J . Loones: „Bij de ontmoeting met 
ond viertal gaf de paud kennu van 
een wijze belangstelling, waarbij hij 
inpikte op onze m het Nederlands 
gerichte woorden. Zo herbaalde hij 
opmerkzaam en nuuwsgierig 'Paar
devisser', 'Senator', 'Burgemeester'. 
Bij de vermelding van 'Oostduin
kerke' verweed hij naar Oodtende. 
Jules Durant overhandigde de paud 
een terra-cotta paardevuder van 
Oodtduinkerke. Nameru de gemeente 
Kokdijdegaven de burgemeester en ik 
een Paul Delvaux-uitgave van het 
Mercatorfondd als geschenk. Her
haalde handdrukken bezegelden de 
ontmoeting. Tot afscheid zei de paud 
'm vlekkeloos Nederlandd: Hartelijk 
dank!" 

OP DE VISMARKT... 
Het gezelschap van Koksijde en 
Oostduinkerke werd ook op de 
Ambassade van België bij het 
Vatikaan ontvangen door ex
cellentie Juan Caddierd en zijn 
omgeving, o.m. aangevuld door 

monseigneur Quintend, kerkelijk 
vertegenwoordiger bij de Hei
lige Stoel. Na de gebruikelijkje 
plechtstatigheiden, en toen de 
sfeer wat losser werd, bracht 
een vrouwelijk hd van de 
Vlaamse delegatie in het prach
tig ambassadegebouw het on
vervalste visserslied ,,Op de vis
markt ben ik geboren". Tot ie
ders verrassing werd zij daarbij 
halverwege gesteund door een 
zingende monseigneur Quin-
tens, die zich ontpopte als een 
rastecht Oostendenaar. Hij 
werd terstond verheven tot 
,,vriend" van de Orde van de 
Paardevisser, en kreeg het ere
teken van de Orde opgespeld. 

Dezelfde monseigneur zorgde 
voor een zeer boeiende bege
leiding van een uitgebreid be
zoek aan de „Cita Eterna". Se
nator Loones onthoudt daarvan 
vooral de verrassende kennis
making met de kapel der Vla
mingen, San Giuliano dei Fi-
amminghi, gelegen in het bin
nenste centrum van Rome. In 
die kapel \vordt venvezen naar 
„Flandria", en zijn voornaamste 
steden met name leper, Brugge, 
Antwerpen en Gent. 

(j iv) 

NU ZATERDAG TE ANTWERPEN 

COLLOQUIUM OVER 
HERAAAN VAN DEN REECK 

BEAUVOORDE EN IZENBERGE 

KERSTSTALLEN TE KIJK 

Vijfenzeventig jaar geleden liet 
Herman Van den Reeck op 19-
jarige leeftijd het leven nadat hij 
tijdens de Guldensporenviering 
te Antwerpen door de politie 
was neergeschoten. De dood 
van deze tot de anti-burgerlijke 
strekking in de Vlaamse be
weging behorende jongeman 
ontketende een storm van ver
ontwaardiging in Vlaiamsge-
zinde kringen. De massale op
komst voor zijn begrafenis en de 
interpellaties in de Kamer wa
ren hiervan onmiddellijke ge
tuigen. 

Via een colloquium wil de re-
daktie van Wetendchappelljke Tij
dingen Van den Reeck en de 
strekking die hij belichaamde op 
het voorplan brengen. Op het 
colloquium, dat zal -worden ge
leid door Alaurits Coppieters 
zal de veelzijdige maatschap
pelijke betrokkenheid van Van 
den Reeck ten volle tot zijn 
recht komen. Na een inleidende 
schets waarin prof. dr. Eric De-
foort de anti-burgerlijke strek
king binnen de Vlaamse be
weging na de Eerste Wereld
oorlog in zijn ruimer tijdskader 
zal situeren, zullen de verschil
lende stromingen waarin Van 
den Reeck een aktieve rol ver
vulde, aan bod komen. 

Drs. Pieter Van Hees zal han
delen over het aktivisme en de 
Frontbeweging. Van den Reeck 
heeft zijn radikaal-Vlaamse 
overtuiging immers nooit ver
borgen. Hetzelfde geldt voor 
zijn antimilitaristische inge
steldheid, een tema dat zal wor
den aangekaart door dr. Luc 
Vandeweyer. De „nooit meer 
oorlog"-gedachte was bij Van 
den Reeck sterk ingeworteld. 

Daarom had hij zich ook aan
gesloten bij de Clarté-beweging. 
Deze beweging groepeerde in-
tellektuelen en kunstenaars die 
de burgerlijk-kapitalistische sa
menlevingsvorm afwezen en 
smachtten naar een meer hu
mane maatschappij. Dit sprak 
Van den Reeck, die sterke kom-
munistische S3mipatieën koes
terde, erg aan. Hierover zal 
worden uitgew^eid door dr. Guy 
Vanschoenbeek. 

De belangstelling van Van den 
Reeck voor het kommunisme 
ging overigens hand in hand 
met zijn progressief-kristelijke 
overtuiging. Het belang van de 
progressieve krachten binnen 
de kerk tijdens de onmiddellijke 
naoorlog zal door prof. dr. J a n 
Art worden afgewogen. Van 
den Reeck behoorde overdui
delijk tot de artistiek-intellek-
tuele avant-garde van zijn tijd, 
wat dhr. Jean Buyck, ere-hoofd 
van het Departement Moderne 
Kunst van het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten 
(Antwerpen), zal aansnijden. 
Na elke lezing zal een diskus-
siemoment worden ingelast. 

PRAKTISCH 

Het koUoquium zal plaatsvin
den in de UFSIA, Rodestraat 
14, 2000 Antwerpen (lokaal 
R.012) op zaterdag 9 december 
van 9u.30 tot I6u. l5. Inschrij
ven kan door 700 fr. over te 
maken op rek.nr. KB 401-
0040851-32 t.n.v. Perspectief Uk-
gaven m.m.v. ,,Colloquium Her
man Van den Reeck". Voor dit 
bedrag krijgt men overigens na
derhand het speciaal nummer 
van Wetenschappelijke Tijdingen 
over het koUoquium toege

stuurd. Wenst men meteen een 
abonnement voor dit tijdschrift, 
dan verkrijgt men alles aan het 
gunsttarief van 900 fr. (vermel
ding „Colloquium Herman Van 
den Reeck — Wetenschappelijke 
Tijdingen"). Wenst men de 
maaltijd in het nabijgelegen UF-
SIA-restaurant te gebruiken, 
dan betaalt men 695 fr. extra. 

DEBAT OVER 
BRUSSELSE 
RAND 
KVHV-Leuven organiseert 
een colloquium - akademi-
sche zitting omtrent de pro
blematiek van de Brusselse 
rand en de faciliteitenge
meenten. 

Dit gaat door op woensdag 
13 december 1995, om 20u. 
in zaal Zeger Van Hee, Col
lege de Valk - Rechtsfa-
kulteit, Tiensestraat 41 te 
Leuven. De volgende per
sonen hebben toegezegd op 
de colloquium te komen 
spreken: 

- Luc Vandenbrande, mi
nister-president 

- Herman Van Autgaerden, 
gedeputeerde provincie 
Vlaams- Brabant 

- Johan Laeremans, sekre-
taris komitee Vlaamse rand
gemeenten 

- Dr. Joost Rampelberg, 
WB-Brussel . 

Allen van harte uitgeno
digd. 

Gedurende de hele kerstvakan
tie, van 23 dec. '95 tot 7 jan. '96 
kunnen kerststallen en evoka-
ties elke namiddag vanaf 15u. 
gratis bewonderd worden in 
Huize de Bryarde, naast het 
kasteel te Beauvoorde. 

De organisatoren herscheppen 
het hele huis tot één grote ker-
stevokatie. De opbouw gebeurt 
vanuit vijf verschillende bena
deringen: de herders met hun 
schapen, de rust in de natuur en 
het rustige Beauvoorde, het 
kind, oorlog en vrede, makke 
mens in je luie zetel... 

De middelen zijn onder meer: 
poëzie, passende teksten uit de 
bijbel, teksten van andere au
teurs, schilderijen en etsen, dit 
alles in harmonie met de ten
toongestelde kerststallen. 

Aan alle vensterramen plaatsen 
de bewoners van Beauvoorde 
en Izenberge een kerststal die ze 
's avonds meestal in het licht 
plaatsen. Dit curiosum lokt heel 
wat bezoekers. Voeg daarbij dat 
ook buiten her en der grote 
stallen staan opgesteld. 

„EN WAAR DE STERRE.." 

De Sint-Omaarstoneelgilde ak-
teert voor het portaal van de 
Wulveringemkerk op tweede 
kerstdag dinsdag 26 dec.'95, za
terdag 30 dec. '95 en op Drie
koningendag zaterdag 6 jan. '96, 
telkens om 16u. de bedel- en 
verdwaalscène uit de Sterre 
van Felix Timmermans. Na de 
vertoning kunnen de aanwezi
gen in Huize de Bryarde terecht 
voor een glas Glühwein. 

Carol Vandoome 

VU-SEKRETARIAAT 
ANTWERPEN 
Het sekreteuiaat zal ge
sloten zijn van zaterdag 
23 december 1995 tot en 
met zondag 7 januari 1996. 
Dringende mededelingen 
kunnen gebeuren per fax 
of antwoordapparaat 
03/238.82.08. 

Graag wensen we onze le
den prettige en veihge feest
dagen toe. 

WOENSDAG 6 DECEMBER 1995 
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1 1 DE REGIO 
TE IZEGEM 

NIEUW, DYNAMISCH VU-BESTUUR 
WEST-VLAANDEREN 

O p za t e rdag 14 en z o n d a g 15 
ok tobe r o rgan i see rde he t afde
l ingsbes tuur van de V U - I z e g e m 
bes tuursve rk iez ingen . M a a r 
liefst 29 k a n d i d a t e n h a d d e n zich 
schriftelijk aangemeld , waarbi j 
zowel „vas te w a a r d e n " als 
n ieuwe, jonge e lementen. 

D e o p k o m s t voor de s t emming : 
bi jna 150 leden kw^amen h u n 
s tem u i t b r e n g e n ! Alle 29 kan
d ida ten w e r d e n ve rkozen . 

Een tweeta l w e k e n la ter w e r d e n 
de funkties verdeeld . Wil ly 
D o o p , leraar v a n be roep , w e r d 
de n i euwe voorzi t ter . Hij w o r d t 
bi jgestaan d o o r twee onder 
voorz i t te rs : D a n n y H o o r n e en 
Luc Gui l lemin. D e o u d e ge
t r o u w e penn ingmees t e r en le-
denveran twoorde l i jke P ie r re 
Decoene , die niet l anger kan 
d idaa t was , w e r d opgevolgd 
d o o r Atarc Pauwe l s . Chr i s t iaan 
D e F o r c h e blijft he t a m b t van 
sekre tar i s u i toefenen. 

O o k de overige funkties (p ro 
p a g a n d a , organisat ie , vrouw^en-
w^erking, enz.) ^verden toege
w e z e n . 

D e n a m e n van de ve rkozen be 
s tuurs leden : Rik Baert , R e n a t a 
Blondeel , Ivan Bourgou i s , Ne le 
Braban t , Chr i s t iaan D e Forche , 
G e e r t Denijs , H e i n Depoor t e r , 
J e a n - P i e r r e D e p o o r t e r e , Lili-

Deze uitgebreSe ploeg op één foto samenbrengen wad niet zo 
eenvoudig. 

a n e Desseyn , Wil ly D o o p , Luc 
Guil lemin, Pol H e l d e n b e r g h , 
K u r t H i m p e , LUianne Hoore l -
beke , D a n n y H o o r n e , Tony La-
ridon, Tom M a e r t e n s , Karo l 
Moeyae r t , F ihp M o t t e , M a r e 
Pauwels , E r ik P la t teeuw, Pa
t r ick Plovie, Ba r t Rommel , 
H a n s Samyn , G a s p a r d Van-
doorne , Cecile Vens, J a n Ver-
beke . Pe t e r Vermeulen en B j o m 
Wul lae r t . 

O o k de manda ta r i s sen G e e r t 

Bourgeois , E r ik Vandewal le , 
B e r n a r d D e p o o r t e r e , J a n 
M a e r t e n s en Piet Seynaeve ma
k e n van he t b e s t u u r deel uit. 

E^n s te rke ploeg, die de w e r 
k ing en de dynamiek van d e 
afdeling Izegem — één van de 
s terks te VU-afde l ingen! — in de 
k o m e n d e j a ren ongetwijfeld op 
hetzelfde hoge peU zal w^eten te 
h o u d e n ! 

C . D e F o r c h e 

„IEDER ZIJN ZWARTE" TE OVERUSE 
AMNESTIE-GESPREKSAVOND 
O p vr i jdagavond 8 d e c e m b e r 
'95 om 2 0 u . l 5 o rgan iseer t he t 
Vlaams G e n o o t s c h a p v a n O v e r -
ijse in zaal Ter U s e — P a r o 
ch iecen t rum, een gesp reks -
a v o n d over amnes t ie . S p r e k e r is 
F r a n k Seberech t s , a u t e u r van 
he t b o e k „ I e d e r zijn zwar te" . 

Sebe rech t s b e h o o r t to t de jonge 
g a r d e (geboren 1961) historici 
die op een o n b e v a n g e n wijze he t 
recente ver leden onde rzoeken . 

va t ten en in publ ikat ies ver 
to lken. Trefzeker schets t hij he t 
po r t r e t van m e n s e n in oorlog. 
M a a r ook t eken t hij de geruis
loze m y t e v o r m i n g r o n d d e k o p 
pel ing Vlciams-katoliek en land
v e r r a a d die ook v a n d a a g n o g 
voe lbaa r is. 

D e ge sp reksavond gaa t d o o r in 
pa roch i ecen t rum zaal Ter U s e , 
Sta t ionss t raa t , eers te verd ie
p ing . 

OOST-VLAANDEREN 

D E C E M B E R 

D o . 7 T E M S E : Inzameling ge
bruikte kleding door het VIC, t.v.v. 
Koerdische vluchtleingen. Vanaf 
8u.30. Ook op 8/12, vanaf 8u.30: 
vervolg Temse + Tielrode. Info: 
NeUy Maes (03/772.66.05). 

Vr. 8 BURST: Drugsdebat om 20u. 
in 't Bierwinkeltje (naast station 
Burst). M.m.v. Sigurd Vanger-
meersch ( V U J O ) , Raf Vermeiren 
(CVP-jongeren), dr. Delmeire, 
Martine Coolsaet (preventiedienst 
Aalst). Moderator: Hans Van Scha
ren (De Morgen). Toegang gratis. 
Org.: VUJO-Aalst-Oudenaarde. 
Info: 053/67.42.47. 

Vr. 8 G E N T B R U G G E : Info-
avond met Sven Gatz: Wij laten 
Brussel niet los. Brussel laat ons 
niet los!. Om 20u. in Diensten
centrum, Braemkasteelstraat 35. 
Org.: VU-Gent-Eeklo l.s.m. Dr. 
Goossenaertskring Gentbrugge-
Ledeberg. 

Di . 12 SINT-NIKLAAS: Met 
FW-Sint-Niklaas naar „Amanda 
en de Widowmaker". Een toneel 
van Walter van de Broeck met Nora 
TiUey, in de Klavers te Belsele. Info 
en kaarten (300 fn): Krisrine 
Blomme (776.55.69) of Miet Van 
Wichelen (776.75.63). Verzamelen 
om I9u.30 aan stadhuis Sint-Ni-
Idaas. 

Za. 16 N I N O V E : Jaarlijks Kerst
feest van VWG-Ninove . In Zaal 
Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Ou
ter. Aanvang om 12u.30 met ape
ritief. Aan tafel om 13u.l5. Goed
gevuld en lekker menu an 800 fr. 
p.p. Inschrijven door storten op 
rek. nr. 979-1300520-48 vóór 8/12. 
Info en inschrijvingen: René Mar
tens, 054/33.43.47. 

Wo. 27 DEEVZE: Om 15u. kerst
viering met kleinkunstenaar Johan 
Van den Berghe. Zaal Gaston Mar
tens, Staatsbaan 148 te Zulte. Wel
kom met de kinderen. Org.: F W -
Deinze en F W - Z u l t e . 

Wo. 27 ZUUTE: Zie Deinze. 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

LIMBURG 

Secre tar iaa t - en 
typwerkzciamheden, 
ver ta l ingen, lay-out, 

mailing, 
te lefoonantwoordservice , 

in ter im 

Veerie W I J F F E L S 
Beekveldstraat 4 

1980 Z E M S T 
Tel. 0032.15.61.21.21 
Fax. 0032.15.61.01.52 

D E C E M B E R 

Do. 7 T E S S E N D E R L O : Culi
naire feestideeën. Om 20u. in het 
Goor te Engsbergen. Demonstratie 
voorgerecht, hoofdgerecht en na-

f ;erecht. Deelname 600 fn, niet-
eden 750 fr. Info en inschrijving; 

FW-Tessenderlo. 

Ma. 11 MAASEIK: Evrard Ras-
king houdt lezing over ,,Gerard 
Romsée ". Om 20u. in de Openbare 
Biblioteek, Bleumerstraat. Org.: 
IJzerbedevaartkom., DF, W B , 
V W G . 

Za. 16 D O R N E : 18de Uilenspie
gelavond. Om 19u. eucharistievie
ring. Daarna in de Oase (tegenover 
kerk) fijne en uitgebreide koffie
tafel. Feestrede door J a n Jambon 
( W B ) . Deelname: 300 fr.p.p. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). 

Org.: IJzerbedevaartkomitee Ge
west Maaseik. 

D E C E M B E R 

Wo. 6 I Z E G E M : V-club voor jong 
volwassenen: Bowlen. Om 19u.30 
bowling aan Delhaize. Org.: Vla-
najo. 

Vr. 8 B R U G G E : Bert Anciauw 
wordt geïnterviewd door Peter 
Slabbinck (zanger van Red Zebra). 
Vanaf 20u.30 in jeugdhuis Den 
Dwarskop, 's Gravenstraat 44 (zij
straat Lange Rei). Org.: V U J O -
Arr. Brugge. Info: Zeger ColHer 
(050/82.38.87). 

Za. 9 D A M M E : Jaarlijks afde-
lingsfeest. Kazakken met haring. 
Daal Heldewijs, Hoogstraat, Lap-
scheure-Damme. Aanvang 18u.30. 
Deelname 250 fr. Iedereen Wel
kom. Org.: VU-Damme. 

Zo. 10 l E P E R : WI-Kerstfeest . 
Om 14u.30 stipt in C C De Meer
sen, Hoek St.Jans- en St.Niklaas-
kerk. Met o.m. visput voor kin
deren, Mini Pippo Bello Show, kof
fietafel, poppenkast. Deelname; 
volw. 100 fr., kinderen 75 fr. In
schrijven ten laatste op 2/12, tel. 
057/20.24.68. 

Di . 12 TIELT: „De toekomst van 
het Nederlands in de Europese 
Unie" door Erik Vandewalle. Om 
20u. in CC Gildhof St.Michlelslaan 
9. Inkom 80 fr., leden gratis. Info: 
HUde Houwen (051/40.42.94 of 
09/223.77.42 -kantooruren) . Org.; 
A. Vander Plaetsekring Tielt. 

Wo. 13 SINT-ANDRIES-
B R U G G E : E.h. De Jaegher over 
„Gaat Vlaams zijn samen met Kris
telijk zijn?". Om 15u. in de Alag-
dalenazaal. Violierstraat 7 te 
Brugge. Org.: VWG-Sin t -An
dnes. 

Wo. 13 I Z E G E M : V-club voor 
kinderen: kerstversiering. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: Unten, 
schaar, lijm, stiften en kleurpot
loden. Org.: Vlanajo. 

Do . 14 I Z E G E M : De kunstbe-
\veging COBRA, dia-voordracht 
door Simone Van Pamel-MarcSlis. 
Om 20u. in de bar van de Sted. 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Org.: VSVK. 
D o . 14 l E P E R : Met Vlaamse 
Vrou'wenvereniging leper naar 
Vanmarcke Bladerdeeg NV. Met 
koffie en proeven van taarten. Kij
ken naar het bereiden en bakken 
van allerlei degen en koeken. Ver
zamelen om 13u.30 aan Hotel Ari-
ane, Slachthuisstraat. Deelname: 
50 fr. Info en inschrijven: J ano 
(20.24.68), Kristien (20.25.37) of 
Simonne (051/77.74.49). Plaatsen 
zijn beperkt! 
Za. 16 I Z E G E M : Hutsepotteling. 
Start aan het vlaamse Huis, om 
17u.30. Vooraf inschrijven bij Pol 
van het Vlaams Huis, Wilfried 
Lagae (30.48.78) of Herman Van-
damme (30.19.44). Org.: Wandel-
klub Vlaams Huis. 
Ma. 18 B L A N K E N B E R G E : 
Koud buffet in het Casino. Een 
organisatie van de Seniorenraad en 
het Stadsbestuur. 400 fr. p.p. Vooraf 
inschrijven! Info: 050/41.36.54. 
Di . 19 B L A N K E N B E R G E : Ein-
dejaarsamusementsnamiddag, met 
illusionist Mario Fernandez. Om 
15u. in De Reisduif, Kerkstraat 
218. Nadien Kerstgebak en koffie 
(100 fr.p.p.). Org.: V W G - B l a n -
kenberge. 
Do . 21 B R U G G E : Anne Himpe 
(historica) over „De Beweging in 
huis. De Vlaamse huizen tijdens het 
interbeüum". Om 15u. in De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org.: In-
formativa vzw .̂ 
Wo. 27 SINT-ANDRIES-
B R U G G E : Kerstfeest van V W G -
St. Andries. Met diavoorstelling van 
Rom Durpez: Kerstverhalen en po
ëzie in Vlaanderen.Om 15u. in de 
Magdalenazaal, ViolierstTciat 7 te 
Brugge. 

fijne midweek supenveekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegostatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc.~ 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOn. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 

RETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
byü! 

A 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hold 
DeStobrï 

tteban 

Knip me uit -
fles champagne 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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NOG MAANDEN 
HINDER OP HET SPOOR 
(Vervolg vaxi blz. 1) 

Op de achtergrond rijst bo
vendien een andere vraag: 
waarom hebben we een mU-
jarden verslindende hoge 
snelheidslijn nodig waarvan 
de rendabiliteit onduidelijk 
blijft of nog jarenlang op zich 
zal laten wachten? Het ant
woord wordt voor de federale 
regering en de unitaire 
NMBS steeds moeilijker te 
omzeilen. 

In de VU gaan al lang stem
men op om de spoorwegen te 
federaliseren. De maatschap
pij werkt deze eis zelf in de 
hand. Ze weigert bvb. hals
starrig haar boekhouding re
gionaal te sphtsen. Ze ver
deelt de investeringskredieten 

en het personeel nog altijd 
volgens de verouderde fifty-
fifty-sleutel. Terwijl Vlaande
ren vandaag voor bijna 70% 
van de spoorwegtrafiek te
kent. 
De brand met het seinhuis 
zou de splitsingsgedachte wel 
eens snel veld kunnen doen 
winnen. Minister-president 
Van den Brande (CVP) pleitte 
maandag niet zomaar voor re
gionaal gesplitste budgetten 
voor de NMBS. Pas dan kun
nen de spoorwegen een on
derdeel vormen van een ef
ficiënt mobiliteitsbeleid in 
Vlaanderen, maar ook in 
Brussel en Wallonië. 

(Pdj) 

LAAKDALSE DELEGATIE 
BIJ KIND EN GEZIN 

DECEMBER 
Wo. 6 KALMTHOUT: Bezoek 
tentoonsteUing „Vlaanderen en 
Castüla y Leon" o.l.v. dhr. Van 
Nuffelen. Info en org.: FW-Kalm-
thout (666.57.77). 

Vr. 8 BRASSCHAAT: „De wie 
weet wat waar kwis". Om 20u. in 
PRI Hemelhoeve, Gemeentepark. 
Deelname: 500 fr. per team (max. 6 
pers.). Inschrijven: uiterlijk 5/12 bij 
Lutgart Desmet, 03/653.27.12. 
Org.: VU-Brcisschaat. 

Za. 9 ANTWERPENiJaarlijkse 
Nacht van de Vriendschap. Vanaf 
20u. in Alpheusdal te Berchem. 
Toegang: 100 fir. Kaarten bij be
stuursleden of op het tel. 
03/238.82.08. Org.: VU-arr. Ant
werpen. 

Za. 9 MOL; Adromeda. Antwerpse 
folkgroep met Vl2iamse, Franse, 
Ierse, Bretoense en Schotse volks
muziek. Om 20u.l5 in 't Getouw. 
Kaarten: 120 fr, wk. 100 fr. 
(014/31.23.20). Org.: Vlanajo, Ro-
denbachfonds Mol met steun van 
vu-Mol. 
Za. 9 BERLAAR: Feestmaal VU- Zo. 17 LIER; Inzamelaktie voor 

Berlaar. Om 19u. in Rubens, 
Dorpsstraat 4. Met aperitief en gas
tronomisch menu (850 fr.). Info: 
Maria Vervloei (015/24.64.81) of 
Rudy Coppens (03/482.18.77). Of 
fax naar 03/482.44.68 voor inschrij
ving. 

Zo. 10 EDEGEM: Vanaf 10u.30 
Kerstmarkt in Drie Eiken. Org.: 
VNSE. 

Di. 12 KALMTHOUT: Luc Ver-
steylen over ,,Met oude waarden 
naar een nieuwe tijd". Om 20u. m 
Salon Monida, St.Jozeflaan-Alax 
Temmermanlaan te Heide. Inkom: 
jongeren 100 fr., leden 200 fr., niet-
leden 250 fr., één konsumptle in
begrepen. Org.: FW-Kalmthout. 

Za. 16 EDEGEM: Kaartavond 
vanaf 20u. in Drie Eiken. Inschrij
ven op voorhand. Org.; VNSE. 

Za. 16 NIJLEN: Inzamelaktie 
voor Bosnische kinderen (speel
goed en schoolmateriaal)' op de 
Kerstmarkt te Nijlen (Statieplein) 
van 15 tot 23u. Org.: VUJO- Ne-
teland. 

Bosnische kmderen (speelgoed en 
schoolmateriaal) op de Kerstshop-
ping m de Berlarij te Lier. Giften 
kunnen afgegeven worden in lokaal 
VNO, Berlarij 80. Org.: VUJO-
Neteland. 

Wo. 20 MORTSEL: Zelf een 
kerststuk msiken met FW-Mortsel. 
OM 20u.l5 in zaal Atrium (Hof 
van Rieth). Niet-leden betalen 100 
fr. Info: 455.17.76. 

Vr. 22 WOMMELGEM: Kerst
zangavond. Grasduinen in de schat 
van oude kerstliederen. Begeleid 
door Pol van de Voorde, het kin
derkoor Candonclaar en met de 
Kerstman. Na pauze: bloemlezing 
uit Vlaamse Volksliederen. Home 
St.Jozef, Kaliement 1, Wommel-
gem, om 20u. Inkom gratis. Info: 
Ward Herbosch (353.68.94). Org.: 
KK Jan Puimège-Rodenbach-
fonds. 

Za. 23 ANTWERPEN: Het arr. 
VU-sekretariaat is gesloten van 
23/12 tot en met 7/1/96. Dringende 
boodschappen per fax of antwoord
apparaat: 03/238.82.08. 

NIEUW VU-BESTUUR 
ARR. LEUVEN VLAAMS-

BRABANT 

Elen tijdje geleden -was de bur
gemeester van Laakdal, Patrick 
VankrunkeLven, op bezoek bij 
Paula D'Hondt van Kind en Ge
zin. 
Aan het hoofd van een uit
gebreide delegatie kwam hij 
protesteren tegen de reorgani

satie van de konsultatiebureaus 
van K&G. Deze reorganisatie 
lijkt vooral de zuilgebonden ini
tiatieven in bescherming te ne
men, ten koste vcin de plura-
hstische. Zo worden de bore
lingen ged'wongen "Kleur (te) 
bekennen vanaf de geboorte". 

DE VOERSTREEK TE ANTWERPEN 

De arrondissementsraad van 17 
november j.l. kreeg als opdracht 
een nieuw arrondissementsbe-
stuur te kiezen. 

In de loop van de maand januari 
zal de nieu^v samengestelde na
tionale Partijraad het Partijbe
stuur voor de volgende drie jaar 
aanstellen. 

Ook in ons arrondissement 
werd een nieuw arrondissemen
teel bestuur samengsteld. 

Jos Bex (eerste schepen te He
rent) volgt Pol Vanden Bempt 
op als arrondissementeel voor
zitter, terwijl Annie Ruytings 
(Binkom) herkozen w^erd als 
arrondissementeel sekretaris. 

De aktie om de partijstrukturen 
te vernieuwen en te verjongen 
heeft resultiiat afgeworpen. 

J a n Brocatus (Leuven), Bart 
Craninckx (VU-Jongeren), 
Ciska Proost (Oud-Heverlee), 
Annemie Rastelli (gemeente
raadslid te Tervuren) en Omer 
Swinnen (Glabbeek) vormen de 
groep nieuwkomers in het be
stuur. 

Willy Knijpers (burgemeester te 
Herent), bestendig afgevaar
digde Herman vAn Autgaerden 
(Bierbeek) en provincieraadslid 
Marcel Smekens (Tielt-Winge) 
en de partijraadsleden van ons 
arrondissement maken als raad
gevend lid deel uit van het arr. 
bestuur. 

Het arrondissement Leuven 
vaardigt de volgende kaderle
den af naar de nationale Par
tijraad: Stijn Bex (arr. V U J O -
voorzitter. Herent), Jos Bex 
(arr. voorzitter). J a n Brocatus 
(Leuven), Ludo Croonen-
berghs (Leefdaal), Robert 
Janssens (Scherpenheuvel-Zi-
chem), Willy Knijpers, Geert 
Marrin (Herent), Ciska Proost 
(Oud-Heverlee), Gerda Raskin 
(Leuven), Annemie Rastelli 
(Tervuren), Annie Ru3'tings 
(arr. sekretaris, Binkom), Jos 
Stockx (Tienen), Herman Van 
Autgaerden (Bierbeek), Pol 
Vanden Bempt (gemeente
raadslid Bierbeek), Luk Van-
horenbeek (schepen te Bier
beek) en Herman Verheirstrae-
ten (Kortenberg). 

Ook Vlaams parlementslid Veel sukses! 

DECEMBER 

Vr. 8 OVERUSE: Amnestie-ge-
spreksavond met Frank Seberecnts 
over „Ieder zijn zwarte". Om 
20u.l5 in zaal Ter Use, Parochie
centrum, Stationsstraat, eerste ver
dieping. Org.: Vlaams Genoot
schap. 
Vr. 8 LANGDORP: Info-avond 
over Amnestie en Utopie. Gast
spreker: Walter Luyten. Om 20u. in 
de feestzaal te Langdorp. Org.. 
VUJO-Aarschot. 
Vr. 8 SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Met VU-Scherpenheuvel-
Zichem naar info-avond over Am
nestie en Utopie te Langdorp 
(20u.). D.m.v. car-poolmg af te 
spreken met bestuursleden. Info: 
013/78.19.21 en 013/77.63.85. Org.. 
Vlaamse jongeren i.s.m. VU-Aar-
schot en VU-Scherpenheuvel-Zi-
chem. 

Zo. 17 TIELT-WrNGE: Panne-
koeken en Smoutebollen. Vanaf 
14u. in 't Jongensschool. Org.: VU-
Tielt-Winge. 
Wo. 20 LEUVEN: Mare Reyne-
beau over „Het klauwen van de 
leeuw. Met nadien debat met Mon 
Detrez en Chris Vandenbroeke. 
Om 20u.30 in STUC, Van Even
straat 2D. Gratis inkom en parking, 
ingang via Parkstraat, fak. Soc. 
Wet. 

VU-AFDELINGSBESTUUR 
VAN SINT-AMANDSBERG 

Voor de volgende tematentoon-
stelling, reeds de negende op rij, 
gaat de aandacht van het Borms 
Dokumentatie- en Aktiecen-
trum naar één van de mooiste 
streken van Vlaanderen, die de 
jongste 35 jaar telkens opnieuw^ 
in het nieuws kw^am: de Voer
streek. 

Onder het motto „Voeren on
vervreemdbaar Vlciams" komen 
zow^el het toeristische cds het 
politieke aspekt aan bod. Hier
voor kon beroep gedaan w^orden 
op de medewerking van de 

VW-Voerstreek. Guido Sweron, 
onvermoeibare promotor van de 
Voerstreek, houdt de inleiding 
bij de opening van de tentoon
stelling. 

Deze vindt plaats op zaterdag 9 
december 1995, om 15u. in het 
Bormshuis, Volksstraat 30 te 
Ant\verpen. 

De tentoonstelling blijft geo
pend tot en met 27 januari 1996, 
telkens op dinsdcig- en vrijdag
namiddag (14u.30-16u.30), en 
op zaterdag (10-16u.) of na af
spraak. 

Bij de nieuwe VU-bestuursver-
kiezingen voor de afdeling St.-
Amandsberg op 14 oktober 
slaagde het vorige bestuur in 
haar opzet om te verjongen en te 
vernieuwen. 

In een gezelhge sfeer en tussen 
de pannekoeken door stemde 
1/3 van het ledenaantal voor een 
nieuwe bestuursploeg van 11 
personen waaronder 4 nieuwe
lingen. 

Tijdens de eerste vergadering 
werden de bestuursfunkties als 
volgt verdeeld: 

Voorzitter: Koen Van Gelder 
(slechts tijdelijk voor één tot 
anderhalf jaar). 

Ondervoorzitter: Xavier Allard 
(volgt Koen Van Gelder op als 
voorzitter). 

Sekretaris: Erwin Herman; 
penningmeester: Lucie Lejeune; 
organisatie: J a n Ritzen; pro
paganda: Daniël Pynaert; pers-
verantwoordelijke: Dirk Rue-
bens; jongerenwerking: Peter 
Notte; seniorenwerking: Hugo 
Waeterloos; bestuursleden: Ca-
rine Rohan en Oskar De 
Corte. 

BESTUUR GROOT-
LONDERZEEL 
Op 20 november heeft de VU 
van groot-Londerzeel binnen 
haar vergadering volgend 
nieuw bestuur aangesteld. 

Voorzitter: Bert Coen (Malde-
ren) 

Ondervoorzitter: Je f Van Aken 
(Londen St. -Jozef) 

Sekretaris-penningmeester: 
Toon Vandenbussche (Londer
zeel) 

Bestuursleden: Jeanne Donies 
en Isidoor Van Doren. 

Met deze nieuw^e ploeg is het de 
bedoeling het gemeentelijk be
leid kritisch en op zijn doel
stellingen te evalueren. 
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KÜLT-UIIRTJE 
JEF NYS, VLAAMSER KAN NIET 

JOMMEKE IS EEN VEERTIGER GEWORDEN 

O
p 30 oktober mocht de 
populaire Vlaamse strip
held Jommeke een fles 
champagne ontkurken. 

Veertig jaar geleden debuteerde 
het „pagadderke" in het „pa
rochieblad" Kerkelijk Leven. 
Het werd het begin van een 
suksesstory, intussen reeds goed 
voor veertig miljoen albums. 
Jommeke, het Vlaamse Kuifje. 
Een terugblik. 

VOORLOPER 
Jef Nys (°Berchem, 30 novem
ber 1927) is ongetwijfeld één 
der grootmeesters van het 
Vlaamse beeldverhaal. Na zijn 
opleiding aan de Antwerpse 
akademie ^vas hij eerst werk
zaam bij architekt Maurice De 
Vocht en werkte hij een tijdlang 
mee aan „Smidse Smee", een 
groots opgezet tekenfilmpro-
jekt. Hij won een tekenwed
strijd, uitgeschreven door 't Pal-
lieterke (een ontwerp van een 
bankbiljet van 1000 frank met 
de beeltenis van Camille Huys-
mans) en kwam reeds in april 
'Ad in dienst van 't Pallieterke. 
Nu nog worden met de regel
maat van een klok tekeningen 
van Jef Nys in 't Pallieterke 
gepubliceerd. Zelfs de hoofding 
van van het satirisch weekblad 
voor mensen met een goed hart 
en een slecht karakter is van de 
hand van de meester. Jef Nys 
kwam in 't Pallieterke terecht 
via Bruno De-winter, die in het 
begin der vijftiger jaren ook nog 
tal van bijdragen leverde voor 
Het HandeLblad. Het was ove
rigens in dit dagblad dat Nys 
zijn eerste avonturenstrips 
bracht. Zo werden „de avon
turen van Seppeke en Ama-
deus" de voorloper van „De 
belevenissen van Jommeke". 
Een allereerste verhaal, ,,De 
formule ZO-2-T" was nog rij
kelijk poUtiek getint, met steek
jes in de richting van burge
meester Lode Craeybeckx en 
Paul-Henri Spaak. Andere ver
halen zoals: Jacht op een ted
dybeer, De diamanten mummie 
en De zilveren schildpad vorm
den reeds blauw^drukken voor 
latere Jommekesalbums als 
Jacht op een voetbal. De Ko
ningin van Onderland, De Zon-
nemummie of De SchUdpad-
denschat. In figuren als Mat
thias Corpusje of Bacchus, de 
papegaai herkennen we reeds 
Professor Gobelijn en Flip de 
papegaai. Ook Anatool en de 
Koningin van Onderland, no
toire tegenstrevers van Jom
meke zijn reeds van de partij. 
Alaar vooral is er Seppeke, zo
wat de tweehngbroer van Jom
meke. In de jaren '54 en '55 
beleven Amadeus en Seppeke 
zon vier avonturen in Het Han
delsblad. 

KERK EN LEVEN 
Begin oktober '55 verdwijnt 
Seppeke uit de stripgeschiede-
nis. lïen kleine maand later 
duikt Jommeke op in wat toen 
nog Kerkelijk Leven, thans Kerk en 
Leven en nog steeds gemeen
zaam „het parochieblad " wordt 
genoemd. Jommeke wordt, 
naar Vlaamse gewoonte uit die 
tijd met de ooievaar afgeleverd 
op de redaktie van het paro
chieblad, -waar pater Frans 
Janssens de plak zw^aait. Drie 
jaar lang zal het ,,manneke met 
het strooien dakske" in weke

lijkse gags de dolste avonturen 
beleven. Jef Nys heeft zijn fi
guurtje geïnspireerd op een 
buurman, zekere Guillaume of 
,,Lomme", die men eigenlijk 
aanspreekt als Jommeke. Het 
stripfiguurtje slaat aan bij de 
Vlaamse jeugd. Kwajongens-
streken, guitig maar steeds met 
een goed hart. Het parochieblad 
was nog een ,,zondagsblad" dat 
op zaterdag verscheen. Het huis 
geurde nog naar boenwas en 
menig kwajongen vereenzel
vigde zich met die kleine Ui
lenspiegel. Jef Nys werd in
tussen het paradepsiardje van 
het parochieblad. Hij schreef er 
niet alleen het Opstel van 

Flupke, tekende „De Vlaamse 
Woordenschat" of illustreerde 
meerdere artikels, neen, njiast 
de wekelijkse gagstrip tekende 
hij ook „Het w^ondere leven van 
Pieter Breughel" (1955), „Ber-
ten Rodenbach, wonderknape 
van Vlaanderen" (1956), „Pius 
X, van volksjongen tot paus" 
(195/^) en „Godelieve van Gis
tel" (1959). Zeg maar, strip-
klassiekers. 

HET VOLK 
Op Allerheiligen 1958 doet 
Jommeke zijn intrede in Het 
Volk. „De jacht op een voetbal" 
IS meteen een schot in de roos. 
Volgen „De zingende aap", 

waarin de papegaai Flip (een 
geschenk van een nonkel pater) 
zijn intrede doet, „De Koningin 
van Onderland" en ,,Purpere 
pillen" met Professor Jeremias 
Gobelijn. Ook Filiberke, die last 
heeft met de „r" en met zijn 
hond Pekkie, en de tweeling
zusjes Annemieke en Roze-
mieke zijn intussen op het voor
plan getreden. 
Het begin van een prachtige 
story, intussen reeds goed voor 
184 avonturen en meer dan 40 
miljoen albums. Jef Nys toont 
zich als een harde werker. Voor 
't Kapoentje tekent hij levens
verhalen van „beroemde ka
poentjes die grote Vlamingen 
werden"; We krijgen strippa-
reltjes als „De grote zwartrok" 
(over pater De Smet — 1959), 
„De reus van Bengalen" (Pater 
Lievens uit Moorslede — 1960), 
„Het schone avontuur van een 
bakkersjongen " (Ward Poppe 
uit Temse — 1961), ,,De grote 
weldoener" en „De trek naar 
China" (Pater Verbist uit Pit-
tem). 
Daarnaast is er in 1963 ook nog 
„Het leven van Paus Johannes 
XXIII", een meesterwerk dat 
pauselijke w^aardering mee
krijgt. Naast tal van illustraties 
voor t Kapoentje verzorgt Jef 
Nys ook „Met Langteen en 
Schommelbuik voorwaarts", 
een elfdelige reeks in onver
valste Disney-stijl. 

PLAGIAAT 
Uit zijn veelzijdig en rijk \verk 
maakt Jef Nys een keuze. Zijn 
geesteskind Jommeke krijgt de 
voorrang. Veertig jjiar later is 
het „paggaderke" uitgegroeid 
tot een begrip in Vlaanderen, 
met Jommekespoppen, Jom-
mekesbrood (vs^aarvan een deel 
van de opbrengst wordt afge
staan aan het Rode Kruis). lïen 
wekelijkse Jommekeskrant 
maakt het feest rond. Jommeke 
is een begrip geworden in 
Vlaanderen. Jef Nys heeft zijn 
Vlaamse en katolieke „roots" 
nooit verloochend. 

Hij bleef de bescheiden teke
naar, soms was enige Palhe-
terstreek hem niet vreemd. Zijn 
sukses leidde tot plagiaat (in de 
zeventiger jaren w âs er de Wil-
leke-reeks van Gastmans) en 
recent zelfs tot een veelbespro
ken pornoversie rond 'Pom-
meke', een gemene streek waar 
Je f Nys zelf niet goed van was. 
ISen schaduwvlek op een ver
diend jubileumfeest. 

Intussen blijft het de droom an 
Jef Nys ooit nog eens „het 
betere werk" te brengen, voor 
zoverre hij dat niet reeds zou 
gebracht hebben. 

Wij wensen Jommeke alvast 
nog vele jaren. Proficiat Jef 
Nys! 

Lieven Demedts 

MUZIEK 
WILLEM VERMANDERE: 

MIJN VIAANDERIAND 

A
l bijna een kwarteeuw is 
Willem Vermandere dé voor
trekker van het West-
vlaamse lied. Zijn dialekt 

^verd enigszins gekuist, maar 
zijn inspiratie blijft de West
hoek, en deze bron is verre van 
uitgeput. 

Op zijn twee vorige opnamen 
verruimde Vermandere zijn 
blik, en de aandacht voor an
dere kuituren heeft een stempel 
gedrukt op zijn teksten. Ook op 
de nieuwe cd, hoewel die ge
woon "Mijn Vlaanderland" 
heet. 

"Biefstuk en frietenland, maar 
ook varkenspest, kerkenland, fi-
leland, toebakland, repressie-
en oorlogsland, Mercedes-, Ge-
zelleland, disko- en hard roek-
land, kinderland en afgescheurd 
stuk Nederland", het zijn 
slechts enkele van de naampjes 
•waarmee hij zijn geboortegrond 
typeert. 

In "Luchtkasteel" rijmt Don 
Quichote met God, en weidt 
Willem uit over het gevoel dat 
het leven voor een groot stuk uit 
mooie dromen bestaat. Het gi
taarspel in "Den Bril" doet den
ken cian Ra^poet en Kor Van der 
Goten. Vermandere bezingt het 
ouder worden, en ziet daar ook 
de nieuwe en mooie kanten 
van. 

In "Zielepoot" voert Verman
dere de arme medemens ten 
tonele, die tevreden is met wei
nig. Willem is sedert kort groot

vader gew^orden, "Runeke" is er 
de muzikale -weerslag van. Wat 
verder in "Meiske" en "Awel 
mercie" wordt het schalkse en 
frivole van het tienermeisje en 
haar lieve onschuld fijngevoelig 
bezongen. 

Tussendoor vindt U het aan
grijpende "Vladslo", waarmee 
hij aan de hand van de beelden 
van Kathe Kollwitz nog eens de 
Grote Oorlog in herinnering 
brengt, en "Anastasia", het ver
haal van een Russissche vluch
telinge die in de Westhoek ver
zeilde. Op de cd prijken ook 
twee instrumentale nummers, 
"De Wijnbergstraat" en "Ala-
metchka", met Willem sfeervol 
op basklarinet. 

De ode aan "Mijn vader" is een 
klassiek nummer dat het leven 
van de alledaagse Vlaamse man 
beschrijft. Vermandere rondt af 
met "Moet & Chandon" en "De 
reinkarnatie", op bluesklanken 
en met de chords-harp gooit hij 
zijn recente bevindingen als 
man van de -wereld te grabbel. 
Zijn woordkeuze en omlijstende 
melodielijnen zuUen de klein
kunst- en chansonliefhebber ze
ker aanspreken! (Zie ook blz. 6 
en 7). 

DANA WINNER 
Dé dame van het Vlaamse lichte 
lied anno '95 is ongetwijfeld de 
Limburgse Dana Winner. Met 
"Regen van geluk" zet ze de 
bewandelde weg suksesvol ver
der. We noemden haar in een 

Dana Winner 

vorig nummer de "vrou-welijke 
WLU Tura", omdat ze van elke 
singel een gouden plaatje 
maakt. Bovendien blijft de kwa
liteit bovendrijven, op enkele 
van de teksten na. Dit is klasse 
zonder meer. 
Het grote publiek voelt direkt 
aan dat de liedjes haar op het lijf 
zijn geschreven. Na de inmid
dels overbekende plaattitel 
brengt Dana haar versie van 
Herman Hermits "Kinda Hush" 
en zingt ze in enkele nummers 
haar geluk uit. "Vleugels" vond 
intussen de weg naar de sin-
geltop. Het is de uitschieter van 
het vijfluik ballades. 

CLIFF EN TOMMY ROE 
Het tweede weekend van de
cember staat helemaal in het 

•V -^ ^ 

teken van de Antwerpse Di
amond Awardd. Vrijdag 8 decem
ber komen Petuia Clark, Steve 
Harley (zonder Cockney Rebel) 
en charmezanger Engelhert Hum-
perdmck de romantische zielen 
beroeren. 
Zaterdag 9 december -wordt de 
hoogdag met Cliff Richard en zijn 
legendarische Shadowö. Dat 
^vordt een uniek optreden in 
Europa. Drieduizend kaartjes 
-werden voor de Britse fans 
voorbehouden die speciaal het 
Kanaal oversteken voor deze 
reünie. Het voorprogramma 
mag er eveneens zijn: Tommy 
Roe komt zijn sukses van '91 op 
ditzelfde festival nog eens over
doen. Snel bellen naar 
070/233.233 is de boodschap! 

Sergius 
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GUIDO VAN HOOF TEKENT PORTRET VAN BACH 

TUSSEN MENS EN MUZIEK 

H
et geijkte beeld van Bach: 
streng-Lutheraans, abso
lute muziek, onbereikbare 
Olympos, bron der bron

nen. Aan te vullen met enkele 
citaten. E^n van hemzelf: „Ik 
ben altijd vlijtig geweest. Wie 
even vlijtig is als ik, zal het even 
ver brengen." De bekende 
•woordspeling van von Beetho
ven: „Hij had niet Bach (beek) 
maar Meer (zee) moeten heten". 
En de waardering van Frederik 
de Grote die toen hij van de 
cianwezigheid van de cantor in 
Leipzig hoorde, de muziek liet 
staken, zijn dwarsfluit neer
legde en zei: „Mijne heren, de 
oude Bach is aangekomen". 

VLEES EN BLOED 
Wie Bach niet kent, ziet hem als 
een soort halfgod. Wie zijn werk 
wU benaderen ontdekt voort
durend nieuwe nerven en lagen. 
Voor ons was hij vroeger een 
bijna abstrakte figuur, afgelijnd 
door de idee dat wiskunde en 
muziek in mekaars verlengde 
liggen. Tot wij de moeite deden 
wat verder te kijken dan de 
beroemde aria uit de derde suite 
en het slotkoor uit zijn „Mat-
theuspassie". 

Guido Van Hoof, gewezen re-
dakteur bij De Standaard, ver
weeft in zijn kultuurhistorisch 
portret van Bach het beeld van 
de man die hij vertrouwelijk 
Sebastian noemt, zijn muziek, 
zijn familie, zijn ambitie, zijn 
religieuze overtuiging, zijn 
zwerftocht en zijn oeuvre tot 
één geheel. De schepper van 

tijdloze muziek •wordt een mens 
van vlees en bloed die koppig 
opkomt voor zijn rechten, die 
hjdt onder naijver en de dood 
van •vTou\v en kinderen, maar 
die evenzeer geniet van de lof 
zijn broodheren en de bijval van 
het volk bij zijn orgelkoncer-
ten. 

„De historische Sebastian is 
zwijgzciam, bescheiden, veelal 
ongrijpbaar; hij verbergt zich 
achter de overweldigende Bach 
van de muziek." Met deze zin 
maakt Van Hoof zijn opzet dui
delijk: de samenhang zoeken 
tussen mens en muziek. 

In de stamboom van de familie 
Bach zijn de musici in de meer
derheid, te beginnen bij Veit-
met-de-cister. Vader Ambro-
sius, „Stadtpfeifer" in Eisenach, 
merkt vlug het talent van zijn 
zoon en begint hem op zijn 
vijfde viooUes te geven. Erva
ring in het kerkkoor, weetgie
righeid, middelleeuwse spiritu
aliteit, in^wijding in het klavier-
spel, en studie van partituren 
(o.m. van Schütz) kneden Se
bastian tot het beroep van „lakei 
en violist" bij de hertog in Wei-
mar. 

HERKENBAAR 
Nu brengt Van Hoof ons bij de 
Bach die in Lübeck met ver
bazing luistert naar het feno
meen Buxtehude tijdens diens 
„Abend-Musicen". Naar Mül-
hausen „waar hij 18 gulden 
meer ontvangt dan zijn voor
ganger, samen met 64 schepels 

Guido Van Hoof schreef een lezendwaardi^ boek over de mené en de 
mudikud achter Johan Seboötian Bach. 

graan, 2 vadem es en eik, en 
zesmaal 60 takkenbossen, 
kortom gratis brood en stook" 
(blz. 75). Naar Weimar waar de 
eerste cantates geboren worden 
omdat de kunstzinnige despoot 
Wilhelm Ernst ruimte kreëert 
voor luisterrijke erediensten, 
naar het idylhsche Anhalt-Cö-

then waar hij bijna uitsluitend 
instrumentale muziek schrijft, 
•waaronder de suites en de Bran-
denburgse koncerten. En ten
slotte naar Leipzig, een der eer
ste steden met een straatver-
hchting, waar de Joden een gele 
band dragen (in 1687!) en waar 
het genie van Bach wordt on

derschat, de man die hier een 
groots vokaal oeuvre schept 
waaronder de Mattheuspassie. 

Met Duitse „Gründhchkeit" 
pluist Van Hoof naar sporen en 
legt hij verbanden. En om de 
lezer alert te houden kruidt hij 
zijn komplekse materie met er
varingen en emoties die ons ra
ken omdat ze herkenbaar zijn: 
het aankloppen van de doods
engel binnen twee harmonische 
huwelijken, Bachs ongeduld als 
schoolmeester, zijn diepgelo^vige 
berusting bij tegenslagen, en de 
intriges van alle tijden zoals bij 
zijn kandidatuur voor een post 
in Hamburg (,,Als een van de 
engelen in Betlehem organist 
had •willen worden in Hamburg, 
dan zou die zeker niet benoemd 
geweest zijn omdat hij geen 
volle beurs bij zich had." — blz. 
123) 

Bij de dood van Bach, zegt de 
auteur, sterft ook een tijdperk. 
De Verhchting is in aantocht, de 
komponist voelt zich nu een 
kunstenaar, de kunst wordt sub-
jektief, de gamba verhuist naar 
de zolder. 

Paradoks: mensen als Hamon-
court en Kuijken hebben ze te
recht weer naar beneden ge
haald. 

(wdb) 

c» Johan Sebastian Bach, een 
cultuurhL)tori>ch portret. Guido 
Van Hoof. Uitg. Peleknuuu, Ka-
pelUn, 1995. 216 blz., 895 fr. 

EEN NIEUW KOLLABORATIE-JEUGDBOEK: 

DE SS-JONGEN 
De publikatie van André Liey-
jen's oorlogsherinneringen 
Achter Je iiptegel zette jeugd
schrijver en Staatsprijswin
naar GLudo StoM aan om in z'n 
pen te kruipen en een jeugd-
verhaal te schrijven over een 
SS-jongen wiens geschiedenis 
minder gunstig afliep dan die 
van de groot-industrieel. 

Via een toeval krijgt de auteur 
enkele schriften in handen van 
een oud-Oostfronter, zijn oor
logsdagboeken. De man is ver
eenzaamd, grimmig en ver
slaafd aan aüsohol. De auteur 
beslist daarop zijn leven in een 
jeugdroman gestalte te geven. 

Guido Staes legt uit wat en wie 
Johan ertoe bracht om zich als 
vrij^williger te melden voor het 
Vlaams Legioen. Hij lukt erin 
deze voor jongeren van van
daag onbegrijpelijke keuze be
grijpelijk te maken. We reizen 
met Johan mee naar het Oost
front, waar alles in het begin 
rozegeur en maneschijn lijkt. 
De opleiding is weliswaar 
zwaar, maar het doel edel. De 
overwinning ligt binnen hand
bereik, de bezette bevolking 
onthaalt de Duitse en Vlaamse 
jongens vriendehjk, het land
schap is prachtig. 

Maar de kansen keren. Er 
rijzen twijfels over het grote 
ideaal. De Vlamingen worden 
verduitst. De oorlog wordt 
grimmiger. Er vallen slacht
offers. De winter slaat onge
nadig toe. Ondanks massale 

verliezen van mensenlevens en 
materiaal drukken de Russen 
de Duitsers terug naar het 
westen. Honger, koude en ont
bering zijn Johans deel. Van 
ideahsten worden de SS-ers 
vergelders. De oorlog wordt 
een hel w^aarin nog één zaak 
telt: het er levend van af bren
gen. 

DE GOEDE KANT 
De auteur •wisselt hoofdstuk
ken van aan het Oostfront af 
met hoofdstukken aan het 
thuisfront. Daar verbergt J o 
hans vriend Pieter een piloot. 
Pieter wordt gesnapt en 
wordt, na martelingen en ver
horen door de Gestapo, naar 
een werkkamp gestuurd. Pie-
ters vader belandt, eerst tegen 

zijn wil, in het verzet. Ook in 
het dorp verandert de sfeer 
met het keren van de krijgs
kans. De oorspronkelijke sym-
patie voor de Duitsers slaat al 
gauw om tot verdoken, later 
openlijke -vdjandigheid. Ook de 
kollaborateurs, waaronder Jo 
hans familie, •worden gevi-
zeerd. Na de bevrijding slaat 
de repressie toe. Onbekende 
•witten slaan ook onschuldigen 
in de boeien. 

Guido Staes eindigt zijn boek 
zonder slot maar toch hoopvol. 
In een voorspelbare finale ont
moeten Pieter en Johan elkaar 
nog eens. Na de be^vrijding van 
zijn koncentratiekamp schift 
Pieter als tolk voor de Ame
rikanen de krijgsgevangenen. 
Hij herkent Johan en kata-
logeert hem als •werkwillige in 
Duitsland in plaats van als SS-
•vrijwilliger. "We zijn toch klas
genoten geweest, en vrienden, 
of niet?' , •vraagt Pieter. Hij 
beseft hoe ze beiden even idi
oot •waren. Maar achteraf staat 
de ene toevallig aan de goede 
kant. 'Tenminste, nu nog". 

De auteur is erio geslaagd een 
tot vandaag zeer moeilijk on
derwerp als de motieven voor 
kollaboratie en verzet voor een 
jong publiek begrijpelijk te 
maken. 

(Pdj) 

c» De SS-jongen. Guido Stae^. 
Standaar? Uitgeverij. 1995, 
152 blz, 395 f r. 

HERSENS OP Z'N VLAAMS 

„EEN SPITSE DOSIS 
VLAANDEREN'' 
VU-voorzitter Bert Anciaux no
digde vijftig Vlaamse opiniema
kers uit om, zonder een blad 
voor de mond, de pijnpunten en 
perspektieven van het Vlaan
deren van morgen uit te schrij
ven. Hun standpunten, dromen, 
hartekreten en polemische be
schouwingen werden gebun
deld in het boek Herderu op z'n 
Vlaanu. Met het boek wil de 40-
jarige VU het publiek debat 
over de emancipatie van Vlaan
deren een stap vooruit helpen. 
HerMiu op z'n Vlaanu werd in de 
pers goed onthaald, enkele ci
taten. 
Mark Platel: ,, Alles bij mekaar, 
een boeiende staalkaart van het 
Vlaamse intellektuele leven van 
vandaag." (Het Belang van 
Limburg) 
Luc Neuckermans: ,,... een 
spitse dosis Vlaanderen." (De 

Standaard) 

Scipsi: ,,Voor het stuk van De-
foort alleen zou het de moeite 
ge^veest zijn Hersens op z n 
Vlaams uit te geven." ('t Pal-
heterke) 

Ook u kunt het debat gestalte 
geven door in û w omgeving 
(cifdeling, vriendenkring, uni
versiteit, school...) een van de 
auteurs uit te nodigen en 
hem/haar aan de tand te voelen 
of met een VU-mandataris te 
konfronteren. 

• U kunt het boek rechtstreeks 
bestellen op het VU-sekreta-
riaat, u krijgt het toegestuurd 
van zodra •wij uw betaling heb
ben ontvangen. U schrijft SOOfr. 
(verzendingskosten inbegr.) 
over op rek. nr. 435-0271521-01 
van VU te Brussel met ver
melding „Hersens". 

4 ^ 

BESTELBON 
Naam: 

Adres: 

bestelt: ex. van Hersend op z'n Vlaamj aan 500 fr. per 

exemplaar 

O en stort het bedrag op VU-rek. nr. 435-0271521-01 

O en voegt een gestreepte cheque bij 

Handtekening: 
Bon terugsturen naar VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 
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INGELWEl 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 9 DECEMBER 

ONCE UPON A TIME IN AMERICA 
Sergio Leone begon aan zijn laatste film in 1971 en zou er 13 
jaar over doen om dit epos over de Amerikaanse onderwereld 
te voltooien. Het verhaal omspant zo'n 50 jaar en toont de 
belangrijke perioden uit het leven van enkele gangsters. Robert 
De Niro en James Woods leveren schitterende vertolkingen en 
spelen tevens hun personages als oude mannen. (TV 2, om 
20u.35) 

ZONDAG 10 DECEMBER 

CHAOSBEWAARDER 
Miei Dekeyser prezenteert een BBC-reportage Wciarin VN-
sekretaris-generaal Boutros Boutros Gali gevolgd wordt tij
dens zijn bezoek aan Centraal-Afrika. Met het mes in de wonde 
toont dit dokument de machteloosheid van de leider van de 
grootste internationale organisatie. (TV 2, om 19u.50) 

Three Man and a Baby, een leuke Amenktuiiue komedie, 
december op TV 1, om 20u20. 

MAANDAG 11 DECEMBER 

CALLAN 
Britse spionagefilm van Don Sharp (1974) met Exlward 
Woodward, Eric Porter en Peter Egan. De Britse agent Callan 
w^erkte jaren voor de Geheime Diensten en moest „ongew^enste 
elementen" uit de ^veg ruimen. Sterke reahstische triller, 
gebaseerd op de roman A Red File for Callan van James 
Mitchell. (Ka2, om 20u.) 

DINSDAG 12 DECEMBER 

SHADOW MAKERS 
Amerikaanse fihn van Roland JofFé (1989) over de ont-
wikkeüng van de atoombom. Dwight Schultz is Robert 
Oppenheimer, de legendarische „vader" van de bom en Paul 
Newman speelt de rol van Leslie R. Groves, de Amerikaanse 
Pentagon-generaal voor wie het allemaal niet snel genoeg kon 
gaan. (Ka 1, om 20u.) 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

KONGOLEES TESTAMENT 
Elerste deel van een 2-delige dokumentaire over de ge
schiedenis van Kongo, gezien door de ogen van de mis
sionarissen. De paters van Scheut vertrokken vooral op 
verzoek van Leopold II en de kongregatie geraakte verweven 
met de geschiedenis van de kolonie. Niet altijd even gelukkig 
weliswaar. (TV 1, om 21u.05) 

D O N D E R D A G U DECEMBER 

HET PROCES VINDEVOGEL 
O p 25 september '45 werd de 57-jarige Leo Vindevogel, 
oorlogsburgemeester van Ronse, ^vegens koUaboratie terecht
gesteld op de binnenkoer van de Gentse gevangenis. Dirk 
Mampaey en Jean-Pierre Coppens rekonstrueerden voor 
Panorama het proces. (TV 1, om 22u.l5) 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

L'OURS 
Ontroerende mooie Franse film (1988) over de relatie tussen 
een kleine en een grote beer en over twee jagers die hen 
achternazitten. Een unieke prent, waann de hoofdrollen 
vertolkt worden door de dieren en waarin de dialoog bijna 
volledig afwezig is. De berentemmer en de klankman ver
dienen aUe lof. (Ned. 2, om 20u . l l ) 

ERASERHEAD 
Amerikcianse eksperimentele horrorfilm van David Lynch 
(1978). Een vreemde snuiter en zijn spastisch vriendinnetje 
produceren samen een monsterachtige nazaat. Deze cult-film 
(opgenomen in zwart/wit) vertelt weerzinwekkende ideeën en 
lijkt wel één grote nachtmerrie. (TV 1, om 23u.) 

EEN INDIAAN IN DE KAST 
"*"* To die for van kuitregisseur 
Gud Van Sant speelt zich afin een 
klein stadje. Daar wonen Su
zanne {Nicole Kidman) en haar 
echtgenoot Larry {Mat Diiloti). 
Suzanne wordt ervan beschul
digd heiar man vermoord te heb
ben. Van Sant registreert de 
getuigenissen waarbij alle kwa-
tongen van de stad eian het 
woord komen zodat, in flash
back, de tragedie van een kleine 
stad wordt verteld in een haast 
dokumentaristische stijl. 

Lariy, die barman is in het Ita
liaanse famUierestaurant, valt 
dadelijk voor de blonde Su
zanne en trouwt haar, niette
genstaande zijn zuster Janice 
hem verwittigt dat zijn toekom
stige maar een oppervlsikkige 
del is. Zelfs op huw^elijksreis 
verliest de juffer het doel om 
TV-ster te •worden geen moment 
uit het oog. Maar daar blijft het 
niet bij. We leren Suzanne ken
nen als een klein monstertje dat 
erin slaagt zowat alles en ie
dereen te manipuleren. De re
gisseur heeft met 'To die for' 
be^wezen dat hij echte mensen 
kjm neerzetten en aan dat soort 
films was de jongste tijd een 
tekort ontstaan. 

" Het schitterende jeugdboek 
The indian in the cupboard (De 
indiaan in de kast) van Lynne 
Reid Baniui, komt als film nooit 
echt tot leven. Ondanks het feit 
dat regissuer Frank Oz — bekend 
van The Muppeté - de touwtjes in 
handen had en ondanks het vele 
geld dat Scholastic, de grootste 
Amerikaans uitgeverij van 
jeugd- en schoolboeken, in het 
projekt heeft gestoken. Wan
neer je dan nog weet dat het 
scenario is geschreven door Me-
ILida Mathiaon, die toch een kas
kraker als E. T. uit haar pen deed 
vloeien, is dat dubbel spijtig van 
de moeite. The Indian in the cup
board is een familiefilm — geen 
seks of ge\veld — maar daarom 
moet hij niet per definitie ver
velend zijn, \vel? 

Het verhaal dan: de 9-jarige 
Omri krijgt een kast die zijn 
aktiefiguren tot leven kan bren
gen .̂  Pmri ; die onder zijn speels 
goed toch figuren als Rohoiop éij 
Darih Vader telt, kiest voor de 
eerder saaie indiaan Little Bear, 
die hem verafgoodt als een God. 
De knaap vertelt het hele on-
•waarschijnlijke verhaal aan zijn 
vriendje Patrick die op zijn beurt 
een co^wboy te voorschijn to
vert. O p dat moment hadden de 
poppen letterhjk aan het dansen 
moeten gaan, maar, helaas, het 
tegendeel is waar. Er ontspint 
zich een vervelend verhaal dat 
telkens in herhaling schijnt te 
vallen. De kijker verneemt w êl 
iets over het wel en wee van de 
indianenbevolking, maar hij 
blijft toch op zijn honger zitten. 
Neen, deze roodhuid hadden ze 
beter aan een totempaal gebon
den om hem daarna in de rivier 
te werpen. Met de cowboy er
achter. 

*"* De 33ste Disney-animatie-
film heet Pocahontas. Waarom ze 
deze nog steeds 'Disney' noe
men moge duidelijk zijn: de 
meester is reeds jaren dood, 
maar zijn naam doet de kassa's 
nog altijd rinkelen. Eigenlijk is 
Pocahontas een ietwat verve
lend filmpje. Voor kinderen is 
het dat al, voor volwassenen nog 
meer. Het verhaal slaat gewoon-
w êg nergens op, de muzikale 

'Pocahontad': het ding draagt 'Didney' en zal alleen daarom al de 
kotida doen rinkelen. De marketing machine draait alvast op volle 
toeren... 

nummers hebben we allemaal al 
eens eerder gehoord, de diertjes 
— die deze keer gelukkig niet 
spreken — zijn er ook w^eer bij. 
Wie het echte verhaal van Po
cahontas (Indiaans meisje 
w^ordt gered, huwt met blanke 
man, wordt als kuriosum mee 
naar Engeland genomen om 
daar aan een ziekte op 21-jarige 
leeftijd te overUjden) kent, zal 
zich blauw ergeren, en ik denk 
niet dat er ook maar één sprietje 
begrip voor de manier van leven 
van de Amerikaanse indianen 
wordt gekreëerd. Aïaar, zoals 
gezegd, het ding draagt 'Disney' 
en het zal w êl weer rijendik 
aanschuiven zijn voor de bi
oskooploketten. Jammer. 

' * Naar 'O Convento, een Frans-
Portugese film van de 87-jarige 
ouderdomsdeken van de Por
tugese film, Manoel de Oliviera, 
kan je enkel gaan kijken in de 
betere bioskopen. En dat on
danks het akteerwerk van onder 
meer Catherine Deneuve en John 
Malkov'wh. De prent doet het 
niet zo voor de hand hggende 
verhaal van een excentrieke 
Amerikaan die samen met zijn 
echtgenote naar het nogal si
nistere klooster van Arrabida 
trekt. Daar wdl de man bewijzen 
dat Shakespeare eigenhjk een 
Spaanse Jood was. 

De verwikkelingen beginnen 
wïinneer de klooster-bewóiarder 
Baltar valt voor de professors-
vrou-w Helene en ervoor zorgt 
dat de prof zich, samen met de 

mooie, jonge assistent-archiva
ris terugtrekt in de biblioteek. 
Samengevat: Faust in Portugal. 
Of heeft Oliviera iets teveel 
naar Bunuel gekeken? 'O Con
vento -werd een sombere, ex
pressionistische film die enkel 
zal worden gesmaakt door de 
cinefielen onder u. 

* Johnny Mnenwnic van de Ne-
wyorkse plastische kunstenaar 
Robert Longo is gemaakt naar de 
cyberspaceroman van WUham 
Gibson. De verwarrende hoog
technologische standjes, doen 
de film meer op een videospel
letje hjken, dan op een echte 
film. 

Het verhcial vertellen en rekon-
strueren vergt enige moeite, 
maar we doen toch een poging. 
We schrijven het jaar 2021 wan
neer Johnny een chip vol met 
informatie ingeplant krijgt. Be
doeling is het die informatie van 
Azië naar N-Amerika te smok
kelen om daar zijn hersens op-
nieuw^ te ont-laden. Wil het ge-
vóJ dat ook de Japanse maffia 
nog achter de kerel aanzit en dat 
zij hem — tegen alle maffia-
metoden in - niet mogen doden. 
Geen van de personages kan 
ook maar op één moment de 
schijn wekken 'levend' te zijn. 
Hoofdrolspeler Keanu Reeves is 
even houterig als krachtpatser 
Dolph Lundgren en andere min of 
meer bekende 'sterren'. 'Snert' 
om eens geen 'shit' te gebrui
ken. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Schietpartij ^ , ^ ^ ^ , . 
las Ahasverus "̂  "̂ 

- ' • <"n 
Turks kruit 

SIS} 

^ 1 ^ 

© 
Zelduivel: 

Höd noch gebod 

© 
Klinkt het niet 

dan ABOtSt het maar 

© 
Steffi in onmin met vader: 

Grafschennis 

© 

Geen treinen: 

Busje komt zo! 

© 
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D e redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

D e redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plïiats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initia
len te gebruiken. 

REPRESSIE (1) 
Ik was oprecht teleurgesteld en 
verbolgen over het artikel aan
gaande de tentoonstelling „Ook 
dit is geschiedenis!" te Brugge. 
Met verschillende verenigingen 
hadden vrij het idee opgevat na 
al die feestehjkheden voor de 
bevrijding de mensen ook iets te 
laten zien wat na de bevrijding 
met Vlaamse mensen is ge
beurd. 

Velen met mij zullen het eens 
zijn dat wij in ons opzet ge
slaagd zijn. Dit ondanks het 
kleine parochiezaaltje, slechts 
op 10 dagen tijd hebben we toch 
meer dan 1.000 mensen bereikt 
en dit van alle strekkingen. Ook 
de vele „zw^arten" die dan toch 
de grondleggers van de Volks
unie waren. 

Een verlenging van de tentoon
stelling was onmogelijk mede 
doordat zulk sukses niet was 
verwacht en ^ve het zaaltje 
slechts 10 dagen konden af
huren. 

De schrijver van het artikel had 
zich wel de moeite kunnen ge
troosten om naar de akademl-
sche zitting te komen op 21 
oktober in kunstcentrum Oud 

St. Jan . Dciar kon hij dan mer
ken dat het niet aan geldgebrek 
Icig. Ook had hij de drie sprekers 
kunnen aanhoren voor een nok-
voUe zaal en van hoogstaand 
niveau! 

Luc Reckelbus, 
Damine 

REPRESSIE (2) 
Met enige verbazing heb ik de 
lezersbrieven (WIJ , 22 nov.) 
gelezen n.a.v. het artikel over de 
tentoonstelling „Zo was de re
pressie" (WIJ , 15 nov.). Ik heb 
het WIJ-artikel nog eens her
lezen en ik vind daarin w^oorden 
terug als ,,een onverwacht groot 
sukses", „de tentoonstelling 
toonde treffend aan" en was 
„biezonder geslaagd". Dat de 
redaktie van W I J , die weUicht 
tot de jongere generatie be
hoort, het tentoongstelde ook 
kritisch benaderde is haar goed 
recht, het is zelfs haar plicht. 

Ook cJs zoon van een „kleine 
garnaal" in de koUaboratie heb 
ik het recht en de plicht mij af te 
vragen „hoe fout" vader wel is 
ge\veest, deiardoor kon ik ook 
nagaan of de straf die hij heeft 
moeten ondergaan evenredig 
was met zijn betrokkenheid. Ik 
heb daar later met vader kun
nen over praten en dat heeft 
hem, zijn famihe en mij ge
holpen om het verleden in zijn 
juiste samenhang te zien en ook 
te verwerken. 

Als ver familiehd van dom Mo
dest Van Assche woon ik elk 
jaar de herdenking in Steen-
brugge bij, ik heb ook de ten
toonstelling bezocht. En ook ik 
had bedenkingen bij de teneur 
ervan. Zo vraag ik mij met de 
redaktie af wat de beeltenissen 
van Verschaeve daar kwamen 
doen. De invloed van Ver
schaeve is niet gering ge^veest, 
ook wat w ât mijn eigen vader 
betreft. Het verschil is dat hij, 
als zovele kleine garnalen, in 
Vlaanderen is gebleven en ge
straft werd en dat Verschaeve 
door te vluchten ongemoeid is 
gelaten. De vraag is of het bij 

WEDERWOORD 
Verschaeve nog wel om Vlaan
deren te doen was en niet om het 
Germaanse rijk. 

Dat mag W I J toch schrijven? 

Bovendien denk ik dat de re
daktie niet te kort geschoten is 
in haar plicht door de herden
king herhaaldelijk aan te kon
digen, dat zij niet van slechte ^vil 
is bUjkt uit het feit dat ze een 
lezersbrief pubüceert die langer 
is dan het geviseerde artikel. 

P.L., Hofstade 

VERMANDERE(l) 
Met het feit dat Vermandere 
zich na het voorval op de 11 juli-
viering de vraag stelt over het 
zingen van de Vlaamse Leeuw 
(WIJ , 15 nov. j.l.) hebben wij 
het al moeihjk; maar dat de 
auteur van het artikel, die meer 
ingewijd is in de Vlaamse strijd 
of bev/eging, zich vragen durft 
stellen om de symboliek (o.a. de 
Vlaamse Leeuw) te laten vallen 
stuit ons ten zeerste tegen de 
borst. 

Dat deze simbolen besmeurd 
worden is een feit. Dienen we ze 
daarom op te geven? Dreigen 
deze dan geen monopohe te 
worden van een (zogezegd) 
Vlaamse- niet-demokratische 
partij? 

Mogen Vlamingen geen herken-
ningssimbolen meer hebben 
omdat uit een welbepaalde hoek 
ondemokratische, mensonwaar
dige standpunten worden uit
gedragen en daardoor het Vla
ming-zijn vi^ordt besmeurd? 
Zijn er niet meer Vlamingen dan 
dat er blokkers zijn? 

Dat de 11 juli-vieringen aan de 
tijdsgeest aangepast moeten 
worden, vinden wij ook. Alaar 
op onze Vlaamse hoogdag gaan 
we toch de Vlaamse Leeuw niet 
laten vallen omwille van een 
fascistische partij? Een partij 
die slechts 15% van de Vlaamse 
kiezers vertegen\voordigd, w ât 
betekent dat er nog 85% andere 
Vlamingen zijn. 

Als men zijn simbolen laat val
len omwille van een aantal 

rechtse ekstremisten, wie is er 
dan een bange blanke mjin? 

Herwig Van Wilderode, 
Aalst 

VERMANDERE (2) 
Laat mijn oud-streekgenoot 
Willem Vermandere de tiende 
dag na elf juh hoofstadinw^aarts 
schrijden. Dan kan hij er mee 
het meerstemming koor Laude-
amus Te aanheffen. 

Saluut en de kost. 

Exldie Favoreel, 
Brussel 

QUO VADIS? 
Als Vlciams-nationalist voor wie 
het A W - W K nog altijd „hei-
hg" is ben ik zeer ontgoocheld 
over de lamlendige en weinig 
moedige houding van het 
Gentse schepenkollege (SP-
VLD-VU). 

„Kruisen en fakkels weg". On
der impuls van onverdraagza-
men die hoog op lopen met 
anderen onverdraagzaam te 
noemen, moeten vanaf januari 
1996 alle rehgieuze en filoso
fische symbolen verwijderd van 
de Gentse hjkwagens. Het kruis 
moet verdvrijnen, zelfs in dat 
grote levensmoment, het Gentse 
beleid wil strikt neutraal zijn. 
Met instemming van o.a. VU-
mandatarissen moeten de wor
tels van onze beschaving ver
loochend w^orden. De inw^oners 
van de Duitse deelstaat Beieren 
zijn onlangs massaal op straat 
gekomen om hun kristeUjke 
symbolen te beschermen. 

Zijn wij in Vlaanderen, lang
zaam masLT zeker bezig, met 
afkomst, -wortels en opvoeding 
te verloochenen? Daarvoor be
dank ik. Verdraagzaamheid. 
Absoluut-ja, maar niet om gods
dienst, volk en Vlaams vader
land te verloochenen. 

Wilftied Rosiers, 
Neeroeteren 

ZOEKERTJE 
• KERST - Voor zijn ten
toonstelling van 23 dec. '95 
tot 7 jan. '96 in Huize de 
Bryarde naast het Beau-
voordekasteel, zoekt de 
vzw. Opbouwwerk IJzers-
treek in bruikleen: 

1. zelfgemaakte kerststcillen 
of evokaties; 

2. eigenaardige, artistieke of 
antieke kerststallen of -evo
katies. 

Belangstellenden kunnen 
deze afgeven bij „Paula", 
Wulveringemstraat 13 te 
Beauvoorde voor 16 dec. 
'95. Naam en adres van de 
eigenaar moeten vermeld. 
Voor inhchtingen, ook voor 
verre transport: Carol Van-
doome, Noordburgweg 71, 
Veume, tel. 058/31.21.24. 

ZAKENKANTOOR 
MARIENS-DE KEGEL NV. 

BRUSSELSmAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.4347 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 
VERZEKERINGEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover ni^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken ' restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichtinQ 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 '̂̂  

Kostuums naar 
maat 

/ ' • T N HERENKLTDiNG 

f Vèrmees 
V J L /' Ste<inhouwersvest. 52 
^ - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wij hebben hart en tijd vcxDr U 

Gordijnen en Overgordijen 

IDe beste merl<en, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 l£BBEKE 

TeL 052/41.15.73 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwallteltsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbanl< ingang) , 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km °^T^ 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Het ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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UIl^MIJTER 
DE ZAAK VOEREN/1 

32 JAAR 'FOURONCULOSE' EN 'RETOUR A LIEGE' 
„De Vlaanugezinden in de Voerdtreek hebben onder de 
Waabe terreur toch hun goede Luim niet verloren. De dag 
na de stemming in de Kamer verleden week werden te ^ 
Gravenvoeren afgehakte hanekoppen en hanepoten op de 
weg ge<)trooïd. 'La latte continue'. En onze Waabe 
vrienden spreken in verband met de Voer van 'Fou-
roncub<fe'ofte verzwering." (De Volksunie, 10 november 
1962). 

I
n het begin van de jaren '60 
worden vanuit de regering 
nieuwe initiatieven genomen 
voor een definitieve afbake

ning van de taalgebieden. Sa
men met diezelfde voorstellen 
brandt ook één van de meest 
zw^aar geladen kommunautaire 
dossiers sinds het ontstaan van 
de VU in alle hevigheid los: de 
Voerkwedtie. 6 kleine gemeenten 
in het zuid-oosten van Limburg 
zullen het presteren om met 
grote regelmaat het nationale en 
internationale nieuws te beheer
sen, om regeringen te doen 
struikelen en om partijen uit 
regeringen te houden. 

VOORSPEL 
Om de Voerense situatie in een 
breder historisch kader te zien, 
is het goed te herinneren aan de 
erg omstreden talentelling na 
W O II. Deze talentelling, ge
houden in 1947, vrijst uit dat de 
zes Voergemeenten overwegend 
Franstalig waren. Bij de vorige 
telling, in 1930, had nog min
stens 80% van de inwoners ver
klaard Nederlandstalig te zijn. 
De bewindvoerders in Voeren 
zijn evenwel van adel en ver
pachtten stukken grond Jian de 
minder fortuinlijke dorpelingen. 
Die sociaal-ekonomische afhan-
kehjkheid - zie ook de pen-
delarbeid naar Luik - uit zich 
ook in de taalkeuze van de Voe
renaars. En al veranderde er in 
de praktijk van het dagelijkse 
leven niet veel, in de admi
nistratie werd een tweetalig sys
teem ingevoerd. 

Het is die tegenstelling tussen 
teorie en praktijk die de ka
merkommissie Moyerdoen doet 
besluiten om Voeren — tot dan 
nog altijd bij de provincie Luik — 
over te hevelen naar Limburg. 
De overheveling kadert in de 
definitieve vastlegging van de 
taalgrens, waarbij ook o.a. Ko
men en Moeskroen bij Hene
gouwen worden ondergebracht 
en waar de inmiddels ook al 
beruchte 'Brusselse Rand' een 
apart statuut krijgt. 

Het definitieve voorstel kan om 
twee redenen niet rekenen op de 
steun van de VU. In de eerste 
plaats omdat Vlaanderen een 
stuk van zijn territorium zal 
verliezen, in tweede orde omdat 
de taalgrensafbakening geba
seerd is op een talentelling die 
gepeild had naar het spreken 
van de kultuurtalen, niet het 
dialekt. Door het hanteren van 
die maatstaf loopt Vlaanderen 
meerdere gemeenten mis, want 
velen geven Frans als eerste taal 
op. Ook in Voeren, waar tussen 
pot en pint het Voerens dialekt 
gesproken wordt, is dat het ge
val. 

Wim Jorüden drukt het uit in niet 
mis te verstane be-woordingen 
(De Volksunie, 6 januari 1962): 
„De taalgrenjregeling zoaLt ze voor 
de Kamer zal komen u uiterdt 

meer dan 250.000 fr. wordt bij
eengebracht. De aktie richt zich 
tegen het 'Monsterplan' in het 
algemeen, tegen de gebiedsroof 
in het biezonder. 

De VU-akties mogen niet baten: 
op 1 september 1963 wordt de 
nieuwe taalgrens-wet van 
kracht. Voeren is vanaf nu 

Vanaf het moment dat de 6 Voerende gemeenten ingeUjfd werden bij 
Lunburg ui de kommunautaire brand, tuiden Vlaamd-... 

ongundtig voor Vlaanderen omdat ze 
niet volgeru de dialektgrent) loopt. Op 
tal van plaatden heeft men gekeken 
naar de taal die de hogere kladderd 
dpreken met verwaarlozing van de 
volkdtaai (...) Heeft men al die 
"Vlaamse' kleurafgevaardigden be
zig gezien in de kommiddie? Terwijl 
de Walen en f rand talige Briudelaard 
vochten om alle mogelijke dtukken 
grond in hun 'unperialiitiiche klau
wen te krijgen, hebben de Vlamingen 
gezwegen." 

LIMBURG ALLEIN 

Jorissen tracht dan wel te 
moorden met zijn pen, maar 
helemaal overdreven is zijn stel
ling niet. Waar de Waalse mi
nister van Openbare Werken, 
Merlot, in november 1962 ont
slag neemt omdat Voeren Lim
burgs wordt, zwijgen de 
Vlaamse parlementsleden. De 
VU reageert furieus tegen de 
regering Lefèvre-Spaak onder 
meer met een strijdfonds 'Neen 
Theo', waarvoor op korte tijd 

Vlaams grondgebied, met fa
ciliteiten voor de Franstaligen. 
Diezelfde dag nog trekken de 
eerste betogingen al door de 
landelijke streek: enerzijds het 
M P W dat het verlies van de 
Voer niet kan verkroppen, an
derzijds Vlaamsgezinden en 
VU-simpatisanten die een 'toe
ristische' uitstap hadden ge
pland met als verzamelplaats 
'Hof de Voer'. Toevallig op 1 
september, toevallig m Voeren. 
Het komt vooralsnog niet tot 
een lijfelijke konfrontatie, w ât 
waarschijnlijk te danken is aan 
het zwaar geschut van de rijks
wacht. 

De nieuwbakken Vlaamse ge
meenten mogen zich voor het 
eerst ook verheugen in de be
langstelling van de internatio
nale pers. Kameraploegen uit 
Nederland, Groot-Brittannië, 
Duitsland en zelfs de VSA fil
men er de binnenkomst van 7 
bussen vol Antwerpenaren die 

en WaaLgezinden, nooit helemaal gebluót. 

• • f • 

de nieuwe Vlamingen komen 
vieren. Wim Jorissen spreekt 
de toeristen toe: „Wijgunnen de 
Walen (van de tegenbeto
ging/red.) hun afdcheiddfeedtje, 
want wij kunnen het ruitig zeggen: 
'La latte edt perdue'. De Voerd treek id 
een der weinige gebieden die Vlaan
deren vandaag terugkrijgt." 

Of toch niet helemaal? In 1964 
hcialt de nieuwe lijst Retour a 
Liige immers een kleine 60% 
van de stemmen. Tot op heden 
blijft deze lijst, inmiddels een 
begrip, een meerderheid van de 
stemmen binnenhalen. 

PESTERIJEN 
Het gewonnen gebied waarover 
Jorissen het heeft, blijkt een 
vergiftigd geschenk te zijn en al 
snel is Voeren alleen te klem om 
het ongenoegen te uiten. In no
vember 1965 wordt door het 
M P W een grote betoging aan
gekondigd in Brussel. Eis: Voe
ren terug naar Luik. De Waals
gezinden weten 1.600 betogers 
op de been te brengen, een cijfer 
dat door De Volkdunie wordt 
weggelachen. „Indien de betoging 
dan toch een relatief belang heeft, 
dan wel ui de eerdte plaatd omwille 
van de hevige en ducceérijke Vlaatnde 
tegenbetoging." 

„De tegenbetogerd," zo gaat het 
blad verder, „dukten hun dtempel 
op de dituatie: geel-zwarte bordje^) 
verkondigden de Vlaanue euen, de 
eerdte liederen die weerklonken wa
ren Vlaanue liederen, de raakdte 
meppen werden geïnkoddeerd aan 
WaaLe zijde." De massaal op-

f etrommelde rijksw^acht voor-
omt opnieuw erger. 

In diezelfde vireek weten een 
400-tal VU-mUitanten een rijks
wachtkordon rond Moelingen 
te verschalken. Omdat betogen 
daar verboden is, wijken de 
VU'ers in eerste instantie uit 
naar Tongeren. Daar houden ze 
een pro forma-betoging en stap
pen na afloop opnieuw in de 
bus, achternagezeten door ach
terdochtige rijkswachters. Ge
zien de VU-karavaan noord
waarts gaat, en niet richting 
Voeren, blazen de ordehand
havers het alarm af: hét moment 
waarop de betogers gew^acht 
hebben. De karavaan draait af 
richting Nederland, stopt in een 
bietenveld en geeft zo de be
togers de mogelijkheid om Moe
lingen binnen te wandelen, 
recht voor de ogen van de ver
bouwereerde rijksvv^achters. 
Niet zonder enig gevoel voor 
drama schrijft De Volkdunie: „De 
Vlaamdgezinden van Moelingen be
leefden een van de mooijte dagen uit 
hun leven: ze kwamen juichend de 
dtraat op en linkd en rechtd begonnen 
betogerd en Voerbewonerd mekaar 
midden op dtraat te omhelzen." 

BOERENBEDROG 
Onder die kop verschijnt WIJ 
op 15 juni 1968: de nieu^we 
regering Eydkend-Merlot heeft 
een ingenieus Voerenkompro-
mis uitgedokterd. W I J roept 
een periode van Vlaamse rou-w 
uit: „De enige Vlaanue verwor
venheid ten tijde van de taalgrend-
afbakening — de overheveling van de 
Voerdtreek naar Limburg — gaat 
verloren: deze dtreek krijgt een pot-
dierlijk dpeciaal dtatuut dat voor het 
eerdt in haar gedchiedenu de be
dreiging met verfranduig reëel 
maakt." De zes voergemeenten 

^^nmiNGB^^ 

^ ^ 
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zouden één kanton moeten vor
men, dat onder rechtstreeks toe
zicht van het ministerie van Bin
nenlandse zaken zou vallen. 

Enkele jaren later, in 1971, zal 
Voeren niet onder de regering 
vaUen, maar de regering over 
Voeren. Het is niet voor het 
laatst. De regering komt in
derdaad met haar voorstel over 
een nieuw statuut voor Voeren 
op de proppen. De voorstellen 
zijn volgens de VU een regel
rechte eianval op de taalgrens en 
zullen onvermijdelijk leiden tot 
een volledige verfransing van de 
Voergemeenten. 

Binnen de partij -worden alle 
registers opengetrokken om een 
nieu-we overheveling te voor
komen en daartoe zijn alle ar
gumenten goed. In een reaktie 
op het feit dat 60% van de 
Voerenaars op Retour a Liège 
gestemd heeft schrijft W I J : „De 
Voer id 133 jaar bij Luik geweedt en 
er id rwg een koruervatief reflekj. 
Eend dat de Voer 133 jaar bij Lim
burg zal zijn, zal niemand nog naar 
Luik terug verlangen." 

MISERABEL HOOFDSTUK 

Het gekrakeel duurt een klein 
jaar voort en brengt de regering 
in een moeilijk parket. Vader 
Eyskens en de zijnen doen nog 
een laatste poging: in ruil voor 
'fundamentele' Vlaamse toege
vingen in Voeren zouden de 
faciliteiten voor de Vlamingen 
uitgebreid -worden in Ploeg-
steert en Houtem. 'Prutsvoor-
stellen' noemt W I J het. Dit keer 
is het de CVP die niet akkoord 
kan gaan met haar eigen pre
mier, die op zijn beurt eieren 
voor zijn geld kiest en naar de 
koning stapt. „Daarmee valt dan 
eindelijk het doek over een biezonder 
miserabel hoofddtuk uit de parle
mentaire gedchiedenid van ond land", 
leest de VU'er in zijn blad. 

De volgende regering heeft het 
te druk met de Ibramco-aSiaxTe 
om veel woorden vuil te maken 
aan Voeren en ook binnen de zes 
gemeenten zelf blijft het relatief 
rustig. De gemeenteraadsver
kiezingen van 1976, voor het 
eerst na de gemeentelijke fusies, 
brengen daar geen grote ver
andering in. Met 65% van de 
stemmen blijft Retour a Liège 
aan de macht. 

In de jaren die volgen kent 
Voeren de -woeligste periode uit 
zijn Limburgs bestaan. De ak-
tles van de Vlamingen en de 
Walen worden grimmiger, er 
wordt geschoten en er komt een 
nieuwe figuur op het voorplan. 
Zijn naam is JodéHappart. Meer 
daarover volgende week. 

Geert Vranken 
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